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CLASSICAL MYTHS IN AUSTRALIAN COLONIAL ART:
1788-1930s
Marguerite JOHNSON1
Abstract: Classical Reception Studies has opened exciting and intellectually stimulating new ways of approaching Classics and Ancient History. While Reception Studies
has been a strong academic field in the United Kingdom and the USA for several decades, its presence in Australasia has come later. This is particularly true in relation
to the application of the theories and methodologies of Classical Reception Studies
to Australasian histories, cultures and fine arts. Yet Classical Reception Studies has
proven to be an innovative means by which scholars can communicate new meanings
to social and cultural histories in both Australia and New Zealand.
This paper examines the ways in which Classical mythology was a powerful and consistent theme in Australian colonial art, being present in the earliest imperial representations of peoples and landscapes in the eighteenth and early-nineteenth centuries, through to the art nouveau period of the late-nineteenth and early-twentieth
centuries. It discusses the art, the reasons behind the recourse to antiquity and the
socio-cultural messages conveyed.
I argue that there are examples of potentially traceable artistic movements in the use
of Classical myth in Australian colonial art. These movements begin with picturesque
scenes of Arcadia in the first fifty years of colonization, then are followed by works
showing the influence of international styles and themes in the late-nineteenth century – marked by either the British and French academic implementation of myth or a
paganist approach inspired by Art Nouveau and Symbolism. The paganist style lasted
until, at least, the 1930s with the works of the Lindsay brothers. But, perhaps more
interesting is the flourish of what I define as quintessential Australian Classicism,
or the new Antipodean Mediterranean movement. This brief movement emerged in
late-nineteenth century Australian art and achieved a unique vision of the merging of
Classical myth-making and the Australian landscape.
Keywords: Classical Reception Studies, Australian Classical Reception, Australian colonial art, Classical myth in art, Australian art nouveau, Sydney Long, Rupert Bunny,
Norma Lindsay, Lionel Lindsay
1

The University of Newcastle, Faculty of Education and Arts, School of Humanities and
Social Science, Australia.
marguerite.johnson@newcastle.edu.au
1

CLASSICAL MY T HS I N AUST RALIAN COLON IAL ART:
1788-1930s

1. Introduction
Classicism in The Voyage of Governor Phillip to Botany Bay
From the first visual representations of Australia in the published journals of explorers and colonial officials, dating from the so-called ‘discovery’ of Australia to its colonization by the British in 1788, the continent
was cast through the lens of ancient Greece and Rome. This is evident in
the title page of The Voyage of Governor Phillip to Botany Bay, published
in London in 1789 (Johnson, 2014; Johnson, 2019) (Figure 1).2 The title
page of the publication depicts an engraving of three female allegorical
figures, inspired by Greek aesthetics: Hope wears the smocked blouse
of an English lady and the generic robes of antiquity; Art and Peace are
similarly attired. The fourth and only male figure, Labour, is scantily clad,
his contrapposto or counterpoise references the ‘Farnese Heracles,’ the
mythical epitome of toil. In keeping with the Classical aesthetics of Greek
vases and bas-reliefs, each figure is in profile, and the viewer observes the
composition as they would a tondo.
In the images of Australian Aboriginal Peoples from the same journal –
plates such as ‘Natives of Botany Bay’ (Figure 2) and ‘View of a Hut in New
South Wales’ (Figure 3) – deference to Classical art is again a strong part
of both design and meaning (Johnson, 2014; Johnson, 2019). While there
is not a definitive reference to a specific Classical myth in these plates,
there is a clear reference to the Greek and Roman mythical concept of
the Golden Age, or Arcadia. In these engravings we see the symbolic representation of a ‘new’ land with the theme of progress that requires an
ordering of natural forces, which typifies the challenges inherent in the
process of colonization. Within this Arcadia the figures are rendered entirely European, down to their stylized or ‘civilized’ hair (Johnson, 2019),
white skin, and statue-like bodies.
2.1. Early-Nineteenth Century Classicism

This recourse to Arcadia continued as a dominant theme in Australian
landscape art for approximately the next 100 years, as illustrated by ‘Distant View of the Town of Sydney from Between Port Jackson and Botany
Bay’ (1802)3 by William Westall (1781-1850). As Elizabeth Findlay has
noted, Westall’s liking for the picturesque resulted in ‘paintings … not
faithful to what he saw’ (1998: 25) that were ‘more pleasing to European
2
3

2

Figures 1-3 are from The Voyage of Governor Phillip to Botany Bay: with an account
of the establishment of the colonies of Port Jackson & Norfolk Island … (London: John
Stockdale, 1789). A copy of the original journal is held in Cultural Collections, The
University of Newcastle.
For an engraved version of the painting and a discussion of the artist, see Findlay
1998: https://www.nla.gov.au/sites/default/files/arcadian_quest.pdf

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

eyes’ (1998: 24). In ‘Distant View of the Town of Sydney from Between
Port Jackson and Botany Bay,’ a romantically-depicted Aboriginal couple
recall something akin to an Adam and Eve motif, with the male sitting
atop a rock, his privacy swathed in a loose Grecian-looking loincloth, and
his (possibly pregnant) naked partner on the ground, at a distance, in
front of him. Like Westall, Joseph Lycett (1774-1825) depicted a picturesque Australian landscape – not discernibly authentic – but discernibly
arcadian. In Lycett’s ‘Distant View of Sydney and the Harbour’ (c.1817)
(Figure 4),4 an Aboriginal family wearing generically Classical attire (except for their naked boy child) walk along a gentle incline amid a landscape of both nature (particularly the sea) and so-called progress (houses
and settlements). In her analysis of painters such as Westall, and in an
interpretation that could equally be applied to Lycett, Findlay comments
on the inclusion of Aboriginal Australians in such landscapes:
In English landscape scenes it was the poor who were represented, with their raggedness adding to the roughness and
aesthetic appeal of the painting. They offered aristocratic and
middle-class audiences a sense of superiority. The poor were
represented as small, remote, unreal figures in need of guidance and governing. In Westall’s paintings the Aborigines
fitted very neatly into the position which the poor occupied
in English landscape scenes. (1998:31)

Findlay goes on to discuss Westcott’s usual position of Aboriginal People at a distance, and as ‘minuscule’ and ‘impersonal’ (1998: 31), which
marks a contrast to Lycett’s more buoyant arcadian scenes, in which Aborigines regularly feature in the foreground (as in ‘Distant View of Sydney
and the Harbour’) (Figure 4). On Lycett’s painting, John Maynard (2014:
48) speculates as to the interpretation of the Aboriginal family (indicative
of the contrast between Lycett’s representations and the ‘minuscule’ and
‘impersonal’ depictions by Westcott):
It [‘Distant View of Sydney and the Harbour’] might be interpreted as showing an Aboriginal family and their dog fleeing to
safety, away from the calamity and cultural destruction that
is already underway, or this could be a family that had already adapted and adopted a new trading approach to ensure
their survival …

As Australian art developed from records of landscape, flora, fauna and
original owners and became fine art, Arcadia continued to be a powerful
4

Figure 4 is from Drawings of Aborigines and scenery, New South Wales, ca. 1820, which
is an album of 20 watercolours. The original is held in the National Library of Australia.
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means of artistic and cultural expressions of both white interaction with
the terrain of the colony and white interpretation of it. Lycett was a major
force in Australian art of the nineteenth century, championing the genre of
the picturesque pastoral and mapping the colonial path towards progress
and civilization. Artists like Lycett responded to the alien environment by
fabricating it in their records as a means of understanding it and, more
urgently, rendering it understandable to a British and European audience.
The premise of this fabrication rested on the adoption and adaption of
the Greco-Roman arcadian ideal. Integral to the successful manufacture
of this ideal was the insistence on an Indigenous people living in harmony with the environment and the privileging of the narrative of a benign
colonial presence that marked the beginning of cultural ‘advancement.’
2.2. Late-Nineteenth Century Classicism

Towards the close of the nineteenth century, when Australian artists began to extend beyond the picturesque pastoral and interact with international movements and themes, the penchant for arcadian motifs was
extended to more overt Classicism. Classical mythology became a signature of Australian Classicism as artists such as Rupert Bunny (18641947) and Sydney Long (1871-1955) turned to populating their renditions of the Australian pastoral landscape with mythical figures such as
sea nymphs, sea men, and satyrs. Important examples include Bunny’s
‘Tritons’ (c.1890) (Figure 5),5 ‘Sea Idylls’ (c.1890) and ‘Pastorale’ (1893);
and Long’s ‘Pan’ (1898).6 Deborah Edwards (1989: v) suggests that there
are two traditions or sources of inspiration at the heart of the work of
artists such as Bunny and Long; namely the ‘conventions aligned to the
popular themes of Classical mythology as portrayed in the work of British
academics and the giants of the French salons,’ as typified by Bunny, and
the ‘loose group of ‘paganist’ Classical artists in Australia,’ as typified by
Long.
Artists such as Bunny, whose work aligned with the high art of the British
and French schools, tended towards more lofty visions of Greek mythology, endowing their interpretations with a grandeur in keeping with British and European aesthetics (although in works such as ‘Tritons’ and ‘Sea
Idylls’ we also detect the debt to Symbolist and Art Nouveau). The more
elevated treatment of myth is also evident in works by Abbey (Abraham)
Alston (1866-1949), such as ‘The Golden Age’ (1893) and most notably in
sculptures and monuments by artists such as Bertram MacKennal (18631931), best known for the masterpiece, ‘Circe’ (1903), and public works
5
6

4

Figure 5, Rupert Bunny’s ‘Tritons’ is held in the Art Gallery of New South Wales.
Sydney Long’s ‘Pan’ is held in the Art Gallery of New South Wales. https://www.artgallery.nsw.gov.au/exhibitions/sydney-long/
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such as ‘Phoebus and the Horses of the Sun’ (1913-1918) on Australia
House, London.
2.3. Australian Paganism: Lionel and Norman Lindsay

The ‘loose group of ‘paganist’ Classical artists in Australia’ (Edwards,
1989: v) tended to focus on what Edwards calls ‘the ‘lower gods’ of Classical mythology … who were tied to the natural environment – fauns, satyrs,
nymphs and pipe-playing pans … frequently set loose in an identifiably
Australian landscape’ (1989: v). Whereas Bunny, Alston and MacKennal
produced their mythical inspiration largely in keeping with the European
and British art establishment, artists such as Long and brothers, Lionel
and Norman Lindsay produced theirs via the European Symbolist and Art
Nouveau movements. Long combined Symbolist and Art Nouveau styles
and subjects while maintaining the earlier traditions of Australia as Arcadia to produce a new form of Australian Arcadian art, typified by works
such as ‘The Spirit of the Plains’ (1897) (Figure 6) and ‘The Music Lesson’
(1904) (Figure 7).7 The uniquely Australian subject matter in both paintings is evident in Long’s choice of birds – the brolga in ‘The Spirit of the
Plains’ and the magpie in ‘The Music Lesson’.8
Whereas Long’s renditions of a new mythical Australia are languid, inviting and decidedly gentle, the treatment of the same theme in a similarly
pagan style by Lionel Lindsay (1874-1961) and Norman Lindsay (18791969) is characterised by frighteningly dystopic renditions of the mythic,
as exemplified by Lionel Lindsay’s ‘The Edge of the World’ (1907),9 ‘Ariadne’ (1917)10 and ‘Pan and Syrinx’ (1921).11 Lionel Lindsay portrays several perennial motifs of Classical myth in each of these prints. ‘The Edge
of the World’ – while not as overtly terrifying as ‘Pan and Syrinx’ – centres
around the theme of European defencelessness in the Australian bush;
a theme that is also present in Lindsay’s representation of the myth of
Ariadne. Lindsay’s underlying message of being lost in a not-so-arcadian
Arcadia is conveyed effortlessly because of the familiarity of his audience
with the motif of the white woman or child lost in the Australian bush.
‘This is a colonial response to the bush, haunting the art and literature of
7

Figures 6- 7: Sydney Long’s ‘The Spirit of the Plains’ and ‘The Music Lesson’ are held in
the Art Gallery of New South Wales.
8 Long painted several images of Australian birds, including the kookaburra and the
magpie as evident in ‘An incident in the bush’ (1909).
9 Lionel Lindsay’s ‘The Edge of the World’ https://www.ngv.vic.gov.au/explore/collection/work/29689/
10 Lionel Lindsay’s ‘Ariadne’
https://www.ngv.vic.gov.au/explore/collection/work/29702/
11 Lionel Lindsay’s ‘Pan and Syrinx’
http://www.printsandprintmaking.gov.au/works/12782/images/4234/
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the nineteenth century, and not without reason.’ (Johnson 2017: 51). It
is as if the very landscape and its nature spirits have rebelled against the
white invaders.
‘Pan and Syrinx,’ almost certainly accessed from Ovid’s account in Metamorphoses Book 1, speaks to the already well-established colonial tradition of Australia as an infernal place, a Classical underworld, complete
with Charon and the River Styx (White, 2019). In early descriptions of
the colony such as those penned by Watkin Tench, an officer on the First
Fleet, it was also compared to scenes from Paradise Lost, such as the expulsion of Adam and Eve from the Garden of Eden (Tench, 1789: 6–7; Milton, 12.645; see White 2019: 31) and Satan ‘on the brink of Hell’ (Tench
1793: 27; Milton 2.910–20; see White, 2019: 31).
The infernal world – the inverse side of Arcadia – was also rendered in a
sadistic manner in ‘The Satyr’s Pool’ (1917),12 which accentuates the lack
of fit between the lower gods of the land and the water, and the white-bodied humans who intrude into natural landscapes. Such disjuncture, evident in Lionel Lindsay’s rendition of Ariadne, was also a mythic theme
of his brother, Norman, the most famous of the infamous Lindsay clan.
As Douglas Ezzy has observed: ‘His [Norman’s] work expresses a deep
appreciation of classically inspired Pagan eroticism’ (2009: 464). Ezzy
(2009: 464) continues with the words of Lionel Lindsay on his brother’s
passion for erotic antiquity:
Feeding his mind upon translations of Catullus, Horace, Petronius and Plautus, he reacted with illustrations of the Roman debauch . . . with his pen he essays the same problem of
massed figures, praising anew the glad fecundity of the earth,
and lavishing upon the beauty of the flesh and the frenetic
gaiety of the debauch, the untiring power of his imagination.
(Lindsay, 1974).

In ‘The Picnic Gods’ (1907),13 Norman Lindsay rebuts Christian morality
through the symbolism of Classical mythology as a hedonistic, unbridled
sexuality of overt paganism. While the Lindsay brothers were well-educated in Classics, their depictions of the Classical world are raw, anti-intellectual, anti-rational, and far removed from the traditional response to
antiquity of most Classically-educated or Classically-inspired colonial artists. In ‘Venus in Arcady’ (1938),14 for example, Norman Lindsay reveals
12 Lionel Lindsay’s ‘The Satyr’s Pool’
https://www.ngv.vic.gov.au/explore/collection/work/28800/
13 Norman Lindsay’s ‘The Picnic Gods’
https://nga.gov.au/federation/detail.cfm?WorkID=27457
14 Norman Lindsay’s ‘Venus in Arcady’
6

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

this specific interpretation of antiquity, and in typical Lindsay-style, accentuates his liking for provocation through recourse to Classical themes.
In this print, Venus is a Rubenesque coquette, stark naked and occupying
the centre of the design. She is adorned – and adored – by a gang of lower
gods, including a female satyr.
Tied to their pagan visions of antiquity, the art of the Lindsay brothers
also spoke to their opposition to what they saw as the corruption of Australian Arcadia by urban sprawl and industrialization. These oppositional
views also extended to their dislike of Modernism, particularly the Modernist Art movement, and again the recourse to Classical mythology was
the main artistic means of protesting their distaste (see Tsokhas 1996).
2.4. Quintessential Australian Classicism, or the New Antipodean
Mediterranean

Amid the two discourses on the use of Classical mythology in colonial
Australian art – the traditional, European-inspired Arcadia of artists such
as Rupert Bunny – and the pagan-inspired bohemianism of Lionel and
Norman Lindsay, emerged a moment in late-nineteenth century Australian art that developed Sydney Long’s visions of a quintessential Australian Classicism. This moment was not a movement, nor was it entrenched
enough to live a long life, but it achieved a unique vision of the merging of
Classical myth-making and the Australian landscape.
As suggested above, this quintessential Australian Classicism begins with
Sydney Long’s Greco-Roman paganism. Australia’s foremost artist of Art
Nouveau, Long cast his lithe, languid, mythical beings in decorative mode
but placed them in a distinctly Australian landscape. His nymphs and
satyrs dance and play among willowy gum trees and dreamy pools in a
newly-created Australian Arcadia. While most of his Classical figures derived from the poets of the fin de siècle age as well as from the Romantics
(as the Lindsays sought inspiration from post-Classical European artists,
poets and philosophers such as Nietzsche), they remain both ancient and
pagan. ‘The Music Lesson’(Figure 7) is a particularly significant piece by
Long, and an important work in the history of Australian colonial art, especially in reference to quintessential Australian Classicism. Long chooses an Aboriginal woman as the protagonist of his painting, placing her at
the centre of the design, close-up and in full form. As Rod Macneil (1995:
71) has noted, the inclusion of Aboriginal Australians in landscape art began to become frequent in the 1860s (just over one decade before Long’s
birth), so the artist would have already had a tradition of sorts with which
to respond before he turned to featuring them in his paintings. Yet the
http://www.normanlindsay.net/VenusInArcady.htm
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replacement of the figures of Classical mythology with (mythical) Aboriginal Australians as well as the combination of both in Long’s art is uneasy
from a contemporary perspective. Despite Long’s attempt to forge a new
Arcadia, an authentic Antipodean mythology, his association between the
spirits of Classical antiquity – pans, satyrs and nymphs – and Australia’s
original inhabitants and owners inevitably and intrinsically places the
Aboriginal People as earthy, primitive spirits of nature.
Arthur Streeton (1867-1943) and Charles Conder (1868-1909), contemporaries of Long, also experimented with quintessential Australian
Classicism, or the Antipodean Mediterranean style. While their work was
indebted to Impressionism and far from the typical paganism of Long’s
scenes, they too participated in a Antipodean Mediterranean movement,
however fleetingly. In Streeton’s ‘Ariadne’ (1895) (Figure 8),15 for example, completed three years before Long’s ‘Pan’ was exhibited in 1898, we
see his characteristically narrow, horizontal design depicting breaking
waves, brilliant blue Australian skies and dazzlingly bright Australian
beaches. It also reveals the interest in the Classical and the Australian.
The combination of the two may well reflect the increasing confidence in
Australia as a continent that has shed its convict origins and embraced
a healthy, vital lifestyle promoted by its temperate climate, bright sun
and expansive beaches. Indeed, this new Antipodean Mediterranean is a
strong motif for a series of colonies on the brink of the Federation that
was declared in 1900. We see this emphasized when we compare Streeton’s 1895 ‘Ariadne’ to a painting on the same subject and by the same
name by John Russell (1858-1930) in 1883, which maintains the Classically perfected era, lodged in fifth-century Athens, and familiar to readers
of Winckelmann.16
Streeton’s quintessential Australian Classicism that insightfully aligns the
true appearance, aesthetics and experience of the Australian landscape
with the motifs of Greek myth is most powerfully and successfully conveyed in two paintings: Streeton’s ‘Spirit of the Drought’ (c.1895) (Figure
9)17 – painted in the same year as his ‘Ariadne’ – and ‘Hot Wind’ (c.1889)
(Figure 10)18 by Charles Conder (1868-1909). In both works, the harsh
nature of the Australian landscape is powerfully conveyed through the
application of rough, scraped paint – particularly in Streeton’s ‘Spirit of
the Drought’ – and the intensity of light to match the brightness of Australian summer heat. The Impressionism that characterises the style of
15 Figure 8: Streeton’s ‘Ariadne’ is held in the National Gallery of Australia.
16 John Russell’s ‘Ariadne’
https://www.sothebysaustralia.com.au/list/AU0798/9
17 Figure 9: Streeton’s ‘Figure of the Drought’ is held in the National Gallery of Australia.
18 Figure 10: Conder’s ‘Hot Wind’ is held in the National Gallery of Australia.
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both Streeton and Conder lends itself well to the subject matter – particularly the landscape – and while the female figure in each work has been
linked to the influence of the French Symbolist movement and its femme
fatale, both are also decidedly Grecian and mythical from the perspective
of personified elemental forces present in literature from as early as the
Archaic age. Like Strife, Hunger or Night in Hesiod’s Theogony, or earlier
still, Madness in the Iliad, Drought is shown by Streeton to be an independent force of nature immune to the suffering of humanity. Streeton
furthers the connection by posing his figure in a typical Greek sculptural stance of the Classical era with the emphasis on ideal bodies frozen
in movement. Drought adopts the contrapposto that earths the ‘Farnese
Heracles’ (discussed above) while she stands in a brittle, dried-up landscape and gazes down on the skeletons of cattle. Arcadia is not mandatory in Streeton’s quintessential Australian Classicism, but authenticity is
when it comes to conveying the unyielding environment and the harsh,
unpredictable elements.
Conder’s ‘Hot Wind’ also augments the Australian light, featuring washed
out flashes of golden hues to convey the intensity of heat. Like Streeton’s
Drought, Conder’s figure is placed in a sparse landscape. Painted during
the great Australian drought of 1888-89, ‘Hot Wind’ captures the cruelty
of elemental female forces – female personifications – with the spirit of
the hot wind sending smoke from a burning brazier across to a hazy distant town.
The last addition to the fleeting era of quintessential Australian Classicism, is the twin pictures, ‘The Spirit of the Southern Cross’ and ‘The Spirit of the New Moon’ (1888) by Portuguese-Australian, Arthur Loureiro
(1853-1932) (Figure 11).19 While the latter painting casts the spirit of the
moon as a typical Classical goddess reminiscent of Selene or Luna, the
former renders the mythical as distinctly Australian in the personification of the Southern Cross, which is the best-known constellation in the
Southern Hemisphere, visible from anywhere in Australia, and a highly
reproduced symbol of the country.
3. Conclusion

Quintessential Australian Classicism, or the new Antipodean Mediterranean movement, albeit brief, was closely tied to the deliberate selection
of Classical mythology, transported to the Australian landscape for the
purpose of communicating a hitherto unknown means of national identity through the natural environment. As the disparate colonies moved
19 Figure 11: Loureiro’s ‘The Spirit of the Southern Cross’ and ‘The Spirit of the New Moon’
are held in the National Gallery of Victoria.
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closer to Federation in the last decades of the nineteenth century, artists signalled the difference between old and new worlds, symbolized
by images of new colonial landscapes, and sought to articulate a unique
Australian identity. By keeping Classical figures of myth in the landscape,
artists further sought to lionise and dignify white settlement of Australia
through one of the oldest imperial tricks – the glory of Greece and Rome.
The original inhabitants of the land, whose occupation has been dated to
approximately 60,000 years, possessed their own rich vein of mythology,
far more comprehensible in the context of the Australian landscape and
elemental feature, but they were fighting for their lives.

Figure 1: ‘Titlepage.’ The Voyage of Governor Phillip to Botany Bay: with an account of
the establishment of the colonies of Port Jackson & Norfolk Island … (1789). London: John
Stockdale, 1789). Courtesy of Cultural Collections, Auchmuty Library, The University of
Newcastle.
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Figure 2: ‘‘Natives of Botany Bay.’ The Voyage of Governor Phillip to Botany Bay: with an
account of the establishment of the colonies of Port Jackson & Norfolk Island … (1789).
Courtesy of Cultural Collections, Auchmuty Library, The University of Newcastle.

Figure 3: ‘View of a Hut in New South Wales.’ The Voyage of Governor Phillip to Botany
Bay: with an account of the establishment of the colonies of Port Jackson & Norfolk Island …
(1789). Courtesy of Cultural Collections, Auchmuty Library, The University of Newcastle.
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Figure 4: Joseph Lycett. ‘Distant View of Sydney and the Harbour.’ Drawings of Aborigines
and scenery, New South Wales, ca. 1820. (c.1817). Courtesy of Cultural Collections,
Auchmuty Library, The University of Newcastle.

Figure 5: Rupert Bunny. ‘Tritons.’ (c.1890). The Art Gallery of New South Wales. Licenced
under Creative Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rupert_Bunny_-_
Tritons_-_Google_Art_Project.jpg
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Figure 6: Sydney Long. ‘The Spirit of the Plains.’ (1897). The Art Gallery of New South
Wales. Licenced under Creative Commons: https://www.artgallery.nsw.gov.au/
exhibitions/sydney-long/

Figure 7: ‘Sydney Long. ‘The Music Lesson.’ (1904). The Art Gallery of New South Wales.
Accessed via: http://melbourneartnetwork.com.au/2012/11/27/exhibition-reviewsydney-long-the-spirit-of-the-land-reviewed-by-caroline-jordan/
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Figure 8: Arthur Streeton. ‘Ariadne.’ (1895). Oil on wood panel, 12.7 x 35.4 cm. National
Gallery of Australia, Canberra. Purchased with the assistance of the Members Acquisition
Fund 2016 and 2017.

Figure 9: Arthur Streeton. ‘Spirit of the Drought.’ (c.1896). Oil on wood panel, 34.7 x 37.2
cm. National Gallery of Australia, Canberra, Joseph Brown Fund 1983.
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Figure 10: Charles Conder. ‘Hot Wind.’ (c.1889). Licenced under Creative Commons:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Conder_-_Hot_Wind_-_Google_Art_
Project.jpg

Figure 11: Arthur Loureiro. ‘The Spirit of the Southern Cross’ and ‘The Spirit of the New
Moon.’ (1888). Licenced under Creative Commons:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artur_Loureiro,_The_Spirit_of_the_New_
Moon_and_the_Spirit_of_the_Southern_Cross_(1888).jpg
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Abstract: Starting point of this discourse is focused on the sapient ability of allegorical and metaphorical thinking and biologically seeded human imagination. Continuing with individual ability to reflect upon and articulate/share experience perceived
and gathered through the senses. To question and expand this biological/psychological hypothesis the paper is structured in six topics:

1. INTRODUCTION DICHOTOMIES:
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MY T HOLOGY AS N EED PSYCHOLOGICAL AN D
COMMUNAL ORIGINS OF MYTHIC TRANSMISSIONS

1. INTRODUCTION
The reason for writing this paper is to bring to the study and awareness
of Mythology broader interdisciplinary context through a number of open
questions and hypotheses. Starting with Psychological and Comparative
Cultural Studies’ observations of possible communal and personal need
for mythic cognitive processes. There are a number of accepted notions
about both Mythology as discipline and its relationship to the personal internal and shared communal world across time and cultures. This paper
intends to revisit, integrate and reflect on those issues.

Figure 1: Pietro della Francesca, detail from Sacra Conversazione 1474 CE (A•Aech)2

1a. Plato and Mythos-Logos Dichotomy

Examining Plato’s relationship to the mythos-logos issue provides a
means of clearing the way for the specific examples in the paper beyond
any insistence on dichotomies as the only explanation/reflection methodology. Catalin Partenie in her essay Plato’s Myths for The Stanford Encyclopaedia of Philosophy writes:
Plato broke to some extent from the philosophical tradition
of the sixth and fifth centuries in that he uses both traditional
myths and myths he invents and gives them some role to play
in his philosophical endeavour. He thus seems to attempt to
overcome the traditional opposition between mythos and
logos. (Partenie 2014)

C. Partenie continues by noting that more and more scholars have argued
in recent years that the Plato myth and philosophy are tightly bound together, in spite of his occasional claim that they are opposed modes of
discourse. This becomes evident in neo-platonic work and particularly
with Marsilio Ficino in the Florentine Renaissance. C. Partenie brings out
2
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the fact that “Socrates says the same thing at the end of the myth of Ear,
the eschatological myth that ends the Republic: the myth ‘would save us,
if we were persuaded by it’.” C. Partenie follows by referring to the work
by F. J. Gonzalez Combating Oblivion where he argues about myth’s fundamental opacity:
The myth is not actually a dramatization of the philosophical reasoning that unfolds in the Republic, as one might have
expected, but of everything that “such reasoning cannot penetrate and master, everything that stubbornly remains dark
and irrational: embodiment, chance, character, carelessness,
and forgetfulness, as well as the inherent complexity and
diversity of the factors that define a life and that must be
balanced in order to achieve a good life. The myth blurs the
boundary between this world and the other. (Gonzales 2012)

Fig. 2: Cube - Hexagon Visual Metaphor (A•Aech)

1b. Ibn Arabi (1165-1240 CE) Imagination and Subject-Object
Dichotomy
Ibn Arabi’s life journey from Seville to Damascus is a significant example
of cultural osmosis and cross-fertilization of ideas. His profound study
and interpretation of Platonic ideas has created within the western scholarship until more recent times, an implied or stated analyses that classify
him as a “kind of” Neoplatonist, ignoring his existential committed to Islamic Revelation.
Presented here is a brief overview of more recent scholarly reflections by
William Chittick, Henry Corbin and James W. Morris on Ibn Arabi’s understanding of cognitive locus of imagination. This could help us see
19
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similarities of issues approached in this paper of the Mythological consciousness, metaphorical thinking and transcendence aspirations, both in
an individual and societal context.
William Chittick’s contribution to The Stanford Encyclopedia of Philosophy
discusses Ibn Arabi’s writing and teaching. W. Chittick cites H. Corbin’s
(1998):
Imagination (khayâl), as Corbin has shown, plays a major
role in Ibn ‘Arabî’s writings. [...] The symbolic and mythic language of scripture, like the constantly shifting and never-repeated self-disclosures that are cosmos and soul, cannot be
interpreted away with reason’s strictures. What Corbin calls
“creative imagination” (a term that does not have an exact
equivalent in Ibn ‘Arabî’s vocabulary) must complement rational perception. (Chittick 2018)

This complexity is important to point out at the beginning of our paper to
understand that some issues will be observed, question but not necessarily insisted as ultimate explanations.
James W. Morris paper Divine “Imagination” and the Intermediate World:
Ibn Arabî on the Barzakh [Liminal]. (Pre-publication title)
J. W. Morris helps understand the elusive nature of deliberations on inner
psychological processes, introspection and articulations:
Ibn ‘Arabî’s intention was not to “clarify” in any sort of rational, conceptual and logical form the different ways in which
we can speak of and understand the Imagination--however
broadly or narrowly one might define that term--and all its
manifestations. (Morris 1995)

J. W. Morris tell us that Ibn Arabi’s aim in his writings was not just an intellectual understanding or interpretation of religious faith and practice
but opening a possibility for a direct experience that Ibn Arabi l called
Gnostic. Orally transmitted or sung Mythologies also have a similar aim
imbedded in their traditions. J. W. Morris also points that “certain basic
features of the Arabic language cannot easily be translated in a western
tongue”. This also could apply to indigenes, linguistically obscure Mythologies where just rhythm and tonalities of the language offer containers
for deep comprehension of Mythic narrative intentions. The following
passage by J. W. Morris points to a number of mental and cognitive processes that are skilfully employed in Ibn Arabi’s writing:
Rather, as one can see most clearly at those moments where
he [Ibn Arabi] suddenly shifts to the singular imperative
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(“Know!”, “Realize!”, etc.) it is to bring about in the properly
prepared and attentive reader a suddenly transformed state
of immediate realization and awareness, in which each of the
implicit dualities (or paradoxes) of our usual perception of
things--the recurrent categorical suppositions of subject and
object, divine and human, spiritual and material, earthly and
heavenly--is directly transcended in an enlightened, revelatory moment of unitive vision. p. 4

Some of J. W. Morris observation on Ibn Arabi’s Opus (Morris 1995) could
also comparatively help reflections in this paper on the characteristic of
Mythological experiential nexus, transmission and continuity.

Fig. 3: 17th century CE Lecce Baroque Funerary Evocation

1c. Biology and Animate - Inanimate Dichotomy

In approaching open hypothesis of Mythology as Need the paper opens
discussion about internal intelligence of biological organism and its observable logic from a point of view of Comparative Cultural Studies relying
on published specialized scientific literature.
The reason for this focus is to extend the cultural discussion of the primitive-advanced dichotomy to the bounders of animate-inanimate in nature
scientifically observed or mythology presented. Also is a brief exploration
of biological boundaries of what is cognitively conscious or unconscious
outside or in spite of presumed supremacy of the human experiential
model.
Mythological animation of inanimate objects and places by ancient humans is the phenomenon that bridges tangible reality of the manifest
world and human metaphorical thinking.
An example is the traditional concept of genius loci - spirit of place, with
its number of meanings ranging from the special atmosphere of a place,
21

MY T HOLOGY AS N EED PSYCHOLOGICAL AN D
COMMUNAL ORIGINS OF MYTHIC TRANSMISSIONS

human cultural responses to a place, to notions of the guardian spirit of
a place, which may offer a common link to the archaic layers of our socialized self and shed some light on the rituals of bonding and common
anxiety-release through personifications and enactments. (Paich 2007)
In the archaic recesses of our being we ward off unbearable levels of irrational anxiety through the need for, and the mechanisms of, personification. To personify is to represent things or abstractions as having a
personal nature, embodied in personal qualities. Myths in most cultures
do just that, they provide a story to identify and unite with others. Besides being the characters of mythic stories, personifications are usually
part of a space set aside for communal gatherings: a place for a symbolic
ritual or a performance, inanimate is animated. In those places, personifications manifest in forms of statuary, ritual markings, special buildings,
representation of guardian spirits and votive objects and more. These are
all myth making instruments. Although the word personification implies
a human face or figure, the investment of natural and human-made objects and animals with certain qualities of soul or spirit, i.e., animism, are
also manifestations of the same process. (Paich 2014)

Fig, 4: Human Proportion studies - Artship Foundation 2006 (A•Aech)

2. CULTURAL AND SOCIAL CONTEXT FOR MYTHOLOGY AS NEED
OPEN HYPOTHESIS
Systematic observations, accurate reckonings and collections of instructional, abstract propositions have been known and used by the ancient
Egyptians. Modern history of science is oblique and discrete about the
achievements and similarities in history as the bias is in favor of an evolutionary argument that we are more advanced than our ancestors. The
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next few examples are included to tentatively broaden the view of ancient
peoples’ abilities and sophistication and create a critically considered
psychological and social context for the open hypothesis about Mythology as Need.
2a. An example is The Egyptian Mathematical Papyrus in the British Museum’s dating 1200 years before Euclidian Elements that were clearly
modelled of the ancient predecessor. The whole papyrus starts with the
dedication titled Accurate Reckoning, written by the scribe Ahmes who
signed it and acknowledged that he copied it from an older manuscript:
The treaties helping the entrance into the knowledge of all
existing things and all obscure secrets [our bold] - This
book was copied in the year 33, in the fourth month of the
inundation season, under the majesty of the king of Upper
and Lower Egypt, ‘A-user-Re’ (Chance 1927)

Eighty-four problems are included in the text covering tables of division,
multiplication, and handling of fractions; and geometry, including volumes and areas. (Web 1- British Museum No. EA1005)
In the A. B. Chance translation of The Mathematical Papyrus is one of perennial mathematical interests:
The relationship of a square and a circle dealing with this
question is Section III, propositions 48 - 55 of The Egyptian
Mathematical Papyrus titled Problems of Area:
48 - Compare the area of a circle with diameter 9 to that of
its circumscribing square, which also has a side length of 9.
What is the ratio of the area of the circle to that of the square?
The manuscript offers ratio as 64/81 (Chance 1927)

The simply stated proposition doesn’t elaborate beyond mathematical
problem stating and solving. What is significant for our reflections on
mythic and symbolic knowledge is that in the ancient scribe Ahmes’ dedication parallel to “the knowledge of all existing things” is the mention
of “all obscure secrets”. Nevertheless, the papyrus leaves symbolic and
mythological aspects of Geometry to be transmitted orally. This omission
of directly explaining in writing any cosmological and symbolic ideas is
the tradition continued from Ancient Egyptian Wisdom Keepers to Pythagoras and the Platonists. This practice was endemic, beside Egypt, across
ancient civilizations that did not have direct connection to each other.
•Ahmes Papyrus 1550 BCE demonstrates postulates/theorems similar
to The Elements of Geometry (original title) only centuries later called
Euclidian.
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•Euclid of Alexandria 300 BCE as an obscure mathematician or the concerned group of Alexandrian Platonic School assemble the primer as
learning aid, intellectual and contemplative practice being the part of educational basis of Astronomia - Geodaisia - Geomertia.
•Plato 428 - 347 BCE was also trained in Egypt and had strong connection to Persian Chaldean oracle, Mesopotamian geometry and Pythagorean mathematic/music theories recently deciphered in his Dialog Republic
(Kennedy 2008)
•Pythagoras of Samos 570 – 495 BCE was trained and accepted into Egyptian Priesthood at the age of twenty and was trained and practiced until he was forty, then returned to the Greek world as a seasoned Wisdom
Holder and teacher.
This extremely brief overview opens the door for some future work analyzing examples from the vast field of the ubiquitous presence of actual
and symbolic geometry in Ancient Egyptian Architecture and Mythology. In this paper the following example from Plato-Pythagoras practices
as inheritors of Ancient Egyptian stated or implied lore of transmissions
helps understand that sound and visual imagery are as important as narrations and words in Mythological Transmissions.
2b. Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science published J. B.
Kennedy’s article Plato’s Forms, Pythagorean Mathematics, and Stichometry (Kennedy 2010) . J. B. Kennedy is a science historian at The University
of Manchester, Great Britain. He has worked on the long-disputed secret
messages hidden in Plato’s writings. Using Stoichiometry1 that deals with
an analysis of the variables in the elements in chemical reactions. Vastly
expanded by computer algorithms, modern Stichometry has been developed to track, predict and analyzes complex chemical reactions. Using
Stichometry J. B. Kennedy “reveals that Plato used a regular pattern of
symbols, inherited from the ancient followers of Pythagoras, to give his
books a musical structure”. Here we quote J. B. Kennedy from the 2010
press release about the discovery sent by The University of Manchester:
A century earlier, Pythagoras had declared that the planets and stars made an inaudible music, a ‘harmony of the
spheres’. Plato imitated this hidden music in his books.
In antiquity, many of his followers said the books contained
hidden layers of meaning and secret codes, but this was rejected by modern scholars.
It is a long and exciting story, but basically I cracked the code.
I have shown rigorously that the books do contain codes and
symbols, and that unravelling them reveals the hidden philosophy of Plato.
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This is a true discovery, not simply reinterpretation.
This will transform the early history of Western thought, and
especially the histories of ancient science, mathematics, music, and philosophy.

J. B. Kennedy continues:

However, Plato did not design his secret patterns purely for
pleasure – it was for his own safety. Plato’s ideas were a dangerous threat to Greek religion. He said that mathematical
laws and not the gods controlled the universe. Plato’s own
teacher had been executed for heresy. Secrecy was normal
in ancient times, especially for esoteric and religious knowledge, but for Plato it was a matter of life and death. Encoding
his ideas in secret patterns was the only way to be safe.

J. B. Kennedy concludes his article Plato’s Forms, Pythagorean Mathematics, and Stichometry by stating:
Though the evidence reported here will need to be verified
and debated, it does clarify, in a surprising way, Aristotle’s
once puzzling view that Plato was a Pythagorean.

Pythagoras (Dangen 2010) is considered one of the fathers of western
mathematics and music theory and a proto-scientist. As such his symbolic and metaphysical teachings were regarded as quaint like Plato’s after
him, nineteenth century scholarship painted them as giants rising out
of a ceremonially entangled and superstitious ancient world with clear
thought and conciseness. In establishing the origins of western thought
the overlooked and underplayed fact has been that Pythagoras at roughly
the age of twenty went to the temple schools of Ancient Egypt and was
trained there and in related or synergetic circles in Asia minor as well,
before returning to Greek Territory at around the age of forty to teach a
mixture of mathematics, music, astronomy and metaphysics
Pythagoras, Socrates, Plato and later Platonist structured their transmission model on apprentice training.
2c. Apprentice training was one of the major educational models in the
diverse, culturally fluid regions of Central Asia, Caucasus, Near East and
Balkans since prehistoric time. In addition, apprentice-training models
were ubiquities to the territories and geographies greater than the regions we just cited. It was universal mode of transmission of practical and
intangible knowledge. One of many historical examples of recorded apprentice learning models is the presence and influence of the potter and
transcendence teacher Bahauddin Naqshband.
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The 16th century CE author, Ali ibn Husain Safi wrote Beads of Dew from
the Source of Life. (Safi 2001) The book deals with the historic tradition
known as Masters of Wisdom the Khwajagan and its continuity as Naqshbandi Order.
In the book Ali ibn Husain Safi among multiple short biographies traces
teacher-apprentice relationships. There is naturally a section on Bahauddin Naqshband and relationship to his formative teacher Amir Kulal who
was not only the teacher of transcendence practices and ways of being
but also a master potter who initiated whole lines of pottery families and
professional clans dealing with production and distribution of ceramics
stretching from Bokhara to Istalif in Afghanistan (Coburn 2008).
One overlooked aspect of Central Asian and neighbouring territories is
the upbringing and education of holders or intangible heritage of Epic
Singing. For example, the Ashik tradition of the Caucasus region cultivated and gave voice to singers whose repertoires easily crossed regional cultures and could inspire audiences of many local believers, creeds
and religions outside their own. Ashik performers are divided in to two
types. The first type, often itinerant are the ones who earned their living exclusively through singing at communal gatherings. The second type
is householder, men and women who had a working life parallel to music performance. Those highly skilled, trained performers of epic poetry
were also carpenters, carpet weavers, potters and many other trades. The
householder type was unfortunately translated into western languages
that include Russian as amateurs. This completely obscures householder
musicians’ societal function, level of skills and equal importance to the
itinerant musician type.
The householder type of Ashik performer’s history is mostly obscured
in the western general knowledge. Only in last ten years anthropological
and comparative ethnographic studies of Central Asian cultures are more
available in the west. An example is the work of Razia Sultanova, research
fellow of the Faculty of Asian and Middle Eastern Studies at University of
Cambridge in England. Her book From Shamanism to Sufism: Women, Islam and Cultures in Central Asia (Sultanova 2011), opens an informed vista to continuity of diverse subcultures under Russian Imperial and Soviet
rule in Central Asia. Sultanova’s research demonstrates the role of women in preserving and passing on music skills, epic performative poetry,
therapeutic rhythmic and melodic lore and emotional cultivation through
traditional lyric songs. Sultanova’s research also gives insight into how
general culture was in one of those regions of extremely diverse and syncretic religions and subcultures. Sultanova’s research helps understand
very strong Sufi influences in Muslim and Christen cultures. All the craft,
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music and any practical skill training was structured in a same way as Sufi
spiritual training. Stages of master - apprentice relationship were the fundamental way of orally transition and remembered craft skills. The professions and the skills were often the hereditary right of certain families.
Since ten years of daily practices are needed to become a master of any
evolved human activity, children have to start very early. The Sufi orders
in themselves had itinerant, renunciate practitioners and settled householders who parallel to daily work also practiced Sufi training and rituals. The pre-Islamic, pre-Christian social structures in wide and diverse
geographic areas exhibited similar organization. This integration of daily
life skills, craft or/and transcendence practices were learning modes and
vehicles for inherited wisdom continuity.
2d. The Singers of Tales

Essential and central carriers of cultural values and reassuring, edifying
expression of communal sharing were Singers of Tales. Preservation of
Myths and nurturing, sharing of mythic consciousness is an integral part
of these practices. The epics and myths retold were the focus of events
celebrated outside places of worship. This cultural form flourished in
pre-industrial era and was in evidence in more remote regions well into
the beginning of the 20th century, replaced by radio, film, television etc.
The Singers of Tales performing vast repertoire entirely from memory can
be found in ethnographic and musicological research documents from
Central Asia, Caucasus, Black Sea regions, Anatolia, and Balkans.
In the seminal book on oral tradition and epic poetry by A. Lord, The Singers of Tales there is a translation of a live interview with one of the last
oral epic singing practitioners surviving among mountain regions of Bosnia, recorded in the 1930’s by M. Parry:
When I was a shepherd boy, they used to come [the singers of
tales] for an evening to my house, or sometimes we would go to
someone else’s for the evening, somewhere in the village. Then
a singer would pick up the gusle, [bowed string instrument typical of the Balkans used specifically to accompany epic poetry]
and I would listen to the song. The next day when I was with the
flock, I would put the song together, word for word, without the
gusle, but I would sing it from memory, word for word, just as
the singer had sung it… Then I learned gradually to finger the
instrument, and to fit the fingering to the words, and my fingers
obeyed better and better… I didn’t sing among the men until I
had perfected the song, but only among the young fellows in my
circle [druzina] not in front of my elders…(Lord 1960)
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Now imagine any contemporary teenager first listening to an epic for several hours and then repeating it the next day from memory. How many
graduate students or doctorial candidates can do that with their thesis?
By contrast, the non-literate shepherd boy was equipped with the necessary plasticity and capacity of brain independent from written record and
entirely confident in the ability of comprehension, retention and reproduction through oral means alone.
The example from A. Lord’s book may help understand dynamics of the
oral traditions. The recitation is approached from the general thematic
over-sense to the particulars of the events of the story. The epic is held as
a whole and also as parts simultaneously, as a spatial and temporal continuum in the narrator’s internal space. In a similar way traditional music
was thought, practiced and performed within the oral tradition of skill
training and memorizing vast amount of music elements from variety of
sources. Diverse trades, all manner of crafts, varieties of music traditions
and transcendence training are part of apprentice learning, cultural sharing and retention of knowledge.
The other part, which obscures that tradition’s intellectual discipline and
rigor, is the fact that most of Singers of tales were “illiterate” in a sense of
not using reading and writing as a mnemonic and means of communication. The emphasis on literacy is a product of western, state or imperial
control of knowledge and the values imparted in that worldview that stigmatizes illiteracy by denying a person any intellectual worth.
Summarizing this cultural contextual background of the hypothesis of
Mythology as Need, before approaching biological and psychological context, we could say that there is evidence of systematic observation and
retention methodologies of complex and sophisticated systems, recorded
orally as mnemonics of Wisdom Transmissions and Cultural Sharing. The
reflection and understanding of these social examples contribute to the
study of Mythology as multifaceted discipline.

Fig. 5: Michael Maier - Atalanta Fugiens - Book of Emblems 1617 (A•Aech)
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3. ALLEGORICAL AND METAPHORICAL THINKING
Starting point of this chapter is the sapient ability of allegorical and metaphorical thinking and the possible biologically seeded human imagination.
George Lakoff and Mark Johnson in their book Metaphors We Live By state,
“metaphor is a matter of concepts, not of words” (Lakoff-Johnson 1980)
Lakoff and Johnson”s articulation about metaphorical thinking helps to
understand the elusive intention of this paper to locate rather than explain the phenomenon of Myth Making as part of human characteristics
including its needs, stimulus and transmissions. Describing Metaphor
Lakoff and Johnson write:
Metaphor is one of our most important tools for trying to
comprehend partially what cannot be comprehended totally: our feelings, aesthetic experiences, moral practices, and
spiritual awareness. These endeavours of the imagination
are not devoid of rationality; since they use metaphor, they
employ imaginative rationality. (Lakoff-Johnson 1980)

C. G. Kamalanabhan’s article Metaphorical Thinking and Information Processing Ability from the Behavioral and Brain Sciences publication of the
Indian Institute of Technology, Madras states:
Practice of Metaphorical thinking in understanding given
information promotes the communication of the two hemispheres [of the Brain....]. Hence, metaphorical thinking
helps learners to make connections and develop patterns and
relationships in parallel to the language as well as symbols
relevant to the given information. (Kamalanabhan 2014)

We abbreviated “two hemispheres [of the Brain...]” part of the C. G. Kamalanabhan’s abstract citation above with our comment in square brackets.
It was to give us space to comprehend the significant intention of C. G. Kamalanabhan’s article and to revisit the full statement written in specialist
scientific language now. For the sake of interdisciplinary communication,
we shall approach the specific brain dynamics portion of C. G. Kamalanabhan’s abstract from the point of view of Comparative Cultural Studies
and Humanities disciplinary language as an approximation and to bring
it closer to our explorative intention of searching for an understanding,
through scientific writing on metaphor, hypothetical Mythologizing functions within the biology of Human Brain.
•The communication processing of metaphorical thinking across the two
hemispheres of the brain is facilitated by a broad band of nerve fibbers
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connecting the two hemispheres (bundles of the corpus callosum]. This
happens at a part of the brain’s frontal layer (Neocortex) that serves as
the centre of higher mental functions for humans.
•Once received, the communication of the two hemispheres is processed
through a small organ (hippocampus) located within the lower regions of
the brain dedicated to the processing of the sensory input (medial temporal lobe)
•Then the received metaphorical impulse enriching and expanding experiential memory concludes at a collection of brain structures (limbic
system dealing with unconscious bodily functions, emotions, learning,
memory, and behaviour).
In our attempt to give a glimpse of the Metaphorical process and to make
it more accessible to non-specialists, we have written about it as if it was
an event in history or a plot in a novel. With a more interdisciplinary description, we hope that the depth of meaning of the C. G. Kamalanabhan’s
article and abstract’s concluding sentence could be appreciated more
clearly. So, we cite C. G. Kamalanabhan statement again:
Hence, metaphorical thinking helps learners to make connections and comprehend relationships in parallel to the language as well as symbols relevant to the given information.
[Our bold]

Myth and particularly when they are sung or narrated are full of metaphors. This triggers an inter-communal sharing, a sense of wellbeing and
bonding on a deeper level than through mundane conversations and proliferation of decontextualized information. Mumford’s quote from Art and
Technics may offer some context:
We find ourselves more absorbed than ever in the process
of mechanization. Even a large part of our fantasies are no
longer self-begotten: they have no reality, no viability, until
they are harnessed to the machine, and without the aid of the
radio and television they would hardly have the energy to
maintain their existence. (Mumford 2000)

Mumford wrote this in the 1950s even before computer games, smart
phones, reality shows, social media and the ubiquity of media invasion
of today.
Homer’s metaphor “wine dark sea” is present more than 10 times in the
epics deep bond to Mythological causes and human reactions to them, the
Iliad and the Odyssey. This example of organic connection of known and
repeated metaphors and Mythological content of ancient epic singing or
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narration in the community is important in this discourse. It is a pointer
to Mythology’s cognitive and experiential deepening and retaining function. C. G. Kamalanabhan’s article Metaphorical Thinking and Information
Processing Ability that we cited earlier helps provide an approach to the
organic and behavioral connection between Biological processes and Cultural experience.

Fig. 6: Artship Commissioned Rendering of a Zygote (A•Aech)

4. HUMAN BIOLOGY AS MYTHIC CONTAINER

Viewing the Embryo and child development as one of the roots of Cultural
Experience may help to open an approach to the organic and behavioural
connection between Biological processes and Cultural experience.
Leda Cosmides and John Tooby the co-directors of the Centre for Evolutionary Psychology at the University of California, Santa Barbara wrote
the paper the Modular Nature of Human Intelligence. Their contextualized
opening is significant for understanding our interest in the biological and
psychological roots of mythic consciousness. L. Cosmides and J. Tooby
state:
For cognitive scientists, brain and mind are terms that refer
to the same system, which can be described in two complementary ways - in terms of its physical properties (the brain) or in terms of its information- processing operation (the
mind). (Cosmides-Tooby 1997)

Mind, Cultural experience and myth making processes belong to intangible manifestations of the human organism. L. Cosmides and J. Tooby write:
William James (1890) in his seminal book, Principles of Psychology, talked a great deal about instincts. The thousands
of evolved circuits in our own species constitute a scientific
definition of human nature - the uniform architecture of the
human mind and brain that reliably develops in every normal
human just as do eyes, fingers, arms, a heart, and so on.
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L. Cosmides and J. Tooby continue their exposition by describing the common position still prevalent today that “ animals are ruled by instinct but
that humans have lost all or almost all their instincts and have come to
be governed instead by reason and learning.” From the Cultural Studies
point of view this presumed human position is at the centre of rationality
since the 18th century Enlightenment movement and 19th century Public
Education curriculum design. Positioning humans as superior because of
reason and rational judgment and being above instincts.
L. Cosmides and J. Tooby are preparing for William James views on substitution of “instinct with reason and humans having more flexibly intelligent than other species” with this statement:
William James set this common-sense view on its head. He
argued paradoxically that human behaviour is more flexibly
intelligent than that of other animals because humans have
more instincts than other animals have, not fewer.

This interior richness starts with the single cell’s inner dynamics, a vitality impulse and continues in the intangible realms of ideas and problem
solving.
At the end of their paper, L. Cosmides and J. Tooby acknowledge and thank
William Allman for suggesting the phrase:
“Our modem skulls house Stone Age minds,” which is a very
apt summary of our [Cosmides - Tooby paper’s] position.

Although the focus and expertise of our paper is different, as it looks for
signs of continuity rather than evolution, the cited statement in some way
points and discretely corroborates the core of our research and reflections on possible cognitive and biological roots of Mythology as Need.
Looking at it as a cultural phenomenon of the inborn inner intelligence of
the elements of human, sapient consciousness. This intelligence as vitality impulse and cellular decision making can be observed in the human
natural development from zygote to new born and beyond.

Fig 7: Zygote Development (A•Aech)
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4a. Zygote as an Entity
The discussion here is about the relationship of Comparative Cultural
Studies and Human Biology. Legal, ethical and religious status of the Zygote and Embryo are outside the scope of this study.
A zygote consists of a nucleus cell and minute particles of messenger cells
and associated proteins present in the material within a cell membrane.
The liquid within the cell membrane is eighty percent water. The cell is
formed by a fertilization merging between two parental genetic materials
of the future organism. It carries all of the information needed to form a
new individual. The zygote is the earliest developmental stage. The dynamics within the Zygote are a story in itself.
This does not attempt to confuse the issues discussed by ascribing a Zygote consciousness or multiple choices of intelligence nor does it dismiss
them as simplistic, inferior processes. We reference the unfolding logic
of cellular growth as a vitality impulse evident in all living organisms. To
open a discussion with an example from current research and ideas, we
turn one more time to the paper The Modular Nature Of Human Intelligence by Leda Cosmides and John Tooby the co-directors of the Center
for Evolutionary Psychology at University of California, Santa Barbara. L.
Cosmides and J. Tooby in writing about the Zygote phenomenon state:
If a human zygote (a fertilized human egg) is dropped into liquid nitrogen, it will not develop into an infant. If particles are
shot at the zygote’s ribosomes [inherited traits’ messengers]
in just the right way, it may influence the way in which the RNA
[bind messenger] is translated into proteins. By continuing
this process, one could, in principle, cause a human zygote to
develop into a cactus or an armadillo. (Cosmides-Tooby 1997)

This conceptual extreme stretching of the zygote’s environment and life
cycle helps envision both the scientific logic of possible mutability of its
environment and potential vulnerability to external human intrusion. In
this paper, we are interested in the natural unfolding of inborn complexities of human individual and its social context.

Fig. 8: Embryo Rendering from Imagination 2017 (A•Aech)
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4b. Early Stages of the Embryo
Out of the vast field of embryo development, we chose a brief set of reflections on the sense of hearing as a sense that develops first and has great
ramifications for the variety of explorations of roots of cultural experiences.
The following description of an embryo’s physical hearing development
is based on Heidi Murkoff and Sharon Mazel’s pregnancy advice page
(2019) and Bruce M. Carlson Human Embryology and Developmental Biology (2014).
A month and the half into pregnancy, the specific signature tissues of the
head area begin to differentiate themselves into cell clusters for the brain,
ears, nose, eyes, and mouth, the receivers of external input and their sapient neurological home brain and mind. At this stage the embryo is a
half-centimeter, quarter of an inch in its longest direction and the shape
of a cashew nut but only a quarter of its size.
In the context of this inquiry, the mind is part of the biological brain. In
the development of the embryo some cognitive experiential triggers and
their retention must also begin. The embryo within the mental envelope
of the mother’s cognition and cultural sensibilities is also the sapient part
of the womb which can provide the larger experiential field than the embryo’s cellular development can offer.
Significant for our discords is the miniscule size of the embryo and the
internal cellular vitality intelligence which differentiate toward specific
functions but are unified by a vitality drive of its own spaces and its dependence, connection and capacity to receive nourishment from all aspects of its parental being.
4c. Reznikoff Thoughts on Child Development

The paper for the Archaeology of Sound, 2015 Conference was titled
Bringing Cave Echoes and Sanctuary Resonances Home. It was written by
the author of this work and explored possible remnants of prehistoric
music in folkloric traditions. The introductory section of that paper reflected on the work of Iegor Reznikoff’s approach to understanding of
prehistoric sound making through the ubiquity of the embryo’s hearing
development.
The concept and word archaic in modern language use is associated with
antiquated, bygone, obsolete, old-fashioned and the outmoded. It is not
often used in its broader sense as vitality, relevance, continuity and inherited meaning. Like the word primitive, archaic could also be related to
primordial, original, formative. From the child development point of view
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the archaic sound is related to auditory experience in the womb and early
developments of the brain whereas the Cerebellum of adults holds some
basic function and is often referred as a primitive, atavistic brain. In that
sense archaic is always present biologically. Culturally some of the most
sophisticated images of animals from prehistoric art are referred to and
classified as primitive.
I. Reznikoff, a great musicologist, anthropologist and pioneer in exploring
the possible acoustic intention of prehistoric painted caves through using
the sound of human voice in his paper On Primitive Elements of Musical
Meaning writes:
The deep primitive sound level is always present in our consciousness (in the corresponding areas of the brain) and because of its primitiveness [primordial biological continuity] it
remains unaffected even when other, more superficial levels
of consciousness are damaged or destroyed, by accident, illness, stressful situations or age. (Reznikoff 2005)

I. Reznikoff continues in the same section of his paper with:

[…] the very first levels acquired in early childhood and even
before birth. With the exception of the sense of sight, the means of perception, particularly the auditory system, of the
child in its mother’s womb are already formed at the sixth
month of pregnancy. […] It is also important to notice that the
first consciousness of space is given by sound. The child doesn’t
see but hears the voice of the mother high or low in her and
the sounds or noises in various locations coming from internal or external surroundings. This sense of space is important
for the child to position itself in the right way, head down, in
preparation for the moment of birth. It has been shown that
children whose mothers sing are in general better positioned
for this major event. (Reznikoff 2005)

I. Reznikoff in his studies makes a relationship between prenatal and
early childhood experiences of hearing and prehistoric cave echoes and
singing of ancient humans. He forwarded an important hypothesis concerning the practice and meaning of archaic music and its relationship to
painted markings, images and their possible societal function.
4d. Embryo’s Emergent Inner Psychological World

If one considers the dreaming process as one of the psychological organs
of the intangible brain faculties, then some embryonic form must exist in
the mind of an emerging individual. Like hearing, dreaming must emerge
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through the nine months and in the last trimester is well seated in the being in the womb preparing to exit. Dreaming, cerebellum’s atavistic memory pool requires that the fibbers that would unite the two frontal lobes
when triggered by metaphors and symbolizing must all be in place. The
baby is equipped with so many inborn instincts and traits that manifest
upon and subsequently after its arrival.
4e. The birth

Rhythms, preparation and timing can be observed in many natural phenomena. When the sun reaches a certain angle in the autumn, the leaves
don’t fall at once, they go through colour changes and cease producing
chlorophyll that weakens the stem gradually severing the water supply
and loosening the foliage from the tree.
In human pregnancy contractions of uterine muscles begin mildly already
in the sixth week. They are known as practice contractions. These contractions are the result of the uterine muscles tightening for a few minutes only and are birth preparations both for the mother and the child.
The contractions are essential and are thought to be an aid to the ultimate
goal of pregnancy and learning signals of the birth process to the bodies
involved. Perhaps the intensity and frequency of the spasms are influenced by the size and weight of the growing embryo. Starting from the
minimal presence of pain and irregular cramping, then stronger spasms
at regular frequencies in the last months of pregnancy and culminating
with labor pains.
Paediatrician and Child Physiologist D. W. Winnicott’s in the 1954 edition
collection of his papers have a section on the birth process. To ground his
papers topic Birth Memories, Birth Trauma and Anxiety D. W. Winnicott
articulated non-traumatic process even if not ever completely possible in
reality to balance the exaggerated emphasis on birth trauma by his colleagues and contemporaries S. Freud and M. Kline.
D. W. Winnicott envisions healthy development process of the child while
an embryo and the nature of the preparations. For Winnicott the short
environmental (Space within the Womb) impingements before birth are
essential preparations. The impingements give the embryo the experience of a natural return to the nurturing and protective environment of
the womb.
The memory of the safe post contraction’s return is the seed of the rudimentary awareness of the difference between the environment and I.
For Winnicott the embryo by “not having to react” is in the only state in
which the intangible psychological self can begin to just exist as an entity.
From the comparative cultural studies point, the position of this paper,
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the view the birth emergence into a different environment is to varying
degree a traumatic experience. D. W. Winnicott understands the spectrum
of that experience:
[...] two grades of traumatic birth, the one being common, and
largely annulled as to its effects by subsequent good management, and the other being definitely traumatic, difficult to
counteract even by most careful nursing, and leaving its permanent mark on the individual. (Winnicott 1954)

Mythic communication and its traditions and stories, among its multiple
social function help potently connect, redeem and release residues of the
birth trauma and person’s sense of achievement of emerging as human.
4f. Inborn Wisdom of the Body and Early Childhood

The author of this paper wrote Learning Body - Feeding Mind for the 2011
International Symposium: Parents’ Bodies, Children’s Bodies - From Conception to Education held at V. B. University of Medicine and Pharmacy,
Timişoara, Romania. In this section, we shall include the passages from
that paper relevant to the intention and discussion of the Mythology as
need open hypothesis
4g. Reflex Actions

Reflex Actions are an involuntary, automatic and nearly instantaneous reaction to external stimuli. They may be considered defence mechanisms
like a blink, sneeze or shiver that are a specific response to potential body
harm. The fact that they happen without the conscious choice of an organism is important in understanding and valuing an inborn wisdom of
the body. The constancy of Reflex Actions and its inter-species occurrence
offers potentially significant reference points in the cultural history of the
body.
There are reflexes that a baby manifests from the first moment of being
born that appear miraculous to the experienced or inexperienced parents. In child development theory and observation, they are referred to
as Infant Reflexes. The involuntary readiness and consistency of these reflexes makes one of the first relational parent–child interplays. It is like a
set of non-verbal vocabulary-reactions, each with its own characteristic.
These involuntary reflexes originate in the central nervous system and
are part of normal infants’ responses to specific stimuli. Through typical
child development the frontal lobes inhibit these reflexes so they do not
manifest as a child grows.
One of the most fascinating early manifestations of connecting and learning is the Grasp reflex. Through this survival action, the baby’s fingers will
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tightly close and grasp anything that finds its way and strokes its palm.
In principle the grip can support the weight of a new born. This instinct
offers the potential of playfulness with the baby and safe mock survival
gestures if and while securely held at the mother’s body.
4h. Weaning

Like all processes surrounding the development of an infant, weaning has its
innate instinctual side. Everyone involved somehow knows that breast-feeding will come to an end. Individual characteristics of a mother and child
and social expectations enter the process producing variable timing, reactions and formative traits. The important and difficult feeling of closure and
separation enter the field of learning and psychological development. This
as one of formative processes is part of multiple roots of the need and participation in the cultural experiences. Winnicott has studied weaning both
from the physical and psychological point of view, he writes:
But the breast-feeding experience carried through and terminated successfully is a good basis for life. It provides rich
dreams, and makes people able to take risks.

Contextualizing further our interest in the dynamics and timing of infants’
adoption of external objects and circumstances, we turn to Winnicott
(1957) for more insights into weaning as a way of emptying and creating
space for new experiences and learning, he writes:
In the last chapter, I described a baby who caught hold of a
spoon. He took it, he mouthed it, he enjoyed having it to play
with and then he dropped it. So the idea of the ending can
come from the baby.

This hand and mouth exploration of the objects other than breast or bottle is an important learning phase, Winnicott continues:
It is plain that at seven, eight or nine months a baby is beginning to be able to play games of throwing things away. It is a
very important game, and it can even be exasperating because someone has to be all the time bringing back the things
thrown down. By nine months, most babies are pretty clear
about getting rid of things. They may even wean themselves.
In weaning, the aim really is to use the baby’s developing ability to get rid of things, and to let the loss of the breast be not
just simply a chance affair.

Winnicott advises the new mother about containing her infant awakened
by hunger and frightened, regressed to wanting the breast as the only con38
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soling solution and the need for the mother to see her baby through this
phase. Even when the process is relatively peaceful Winnicott observes:
Or things may go well, but nevertheless you notice a change
towards sadness in the child, a new note in the crying, perhaps going over into a musical note. This sadness is not necessarily bad. Don’t just think sad babies need to be jogged
up and down till they smile. They have something to be sad
about, and sadness comes to an end if you wait.

Recognizing the need for contained natural sadness and deeper feelings
is a first step towards reflective and cultural experiences, Winnicott continues:
So, there is a wider aspect of weaning – weaning is not only
getting a baby to take other foods, or to use a cup, or to feed
actively using the hands. It includes the gradual process of
disillusionment, which is part of the parents’ task. (Winnicott
1957)

Weaning as a natural stage of individuation and emergence of selfhood is
very important to our discourse. It provides background for Winnicott’s articulations of the transitional object. All these processes form roots, the
experiential matrix and background of Myth-making as an aspect of cultural experiences.
4i. Transitional Object

Studying infants evolving from complete dependence to gradual self-reliance, Winnicott observed a natural, transitional, intermediate developmental phase. This sequence is where the time of transition creates a new
awareness for the baby, a new relational space between the inner psychological and outer, external reality. Regardless of geography and culture at
this time of transition, the outer space and the intimate space between
the mother and the child acquire a new sense of mutual learning, broader
sense of the inner and outer world for the baby and challenges of managing this dependence/independence.
From Winnicott’s writing, we get a strong sense of transitional phenomena taking place in the transitional space that begins to include elements
of the outside world entering between a mother and a child. In this space,
Winnicott observed and articulated the emergence and presence of the
“transitional object.”
Transitional object is a real object invested by the baby with deeply personal and relational meaning. It could be anything that is safe for baby
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to handle, a piece of string, a small blanket or piece of cloth, but often an
anthropomorphic looking object that includes teddy bears. Non-tangible
phenomenon also appears in the repertoire of repeatable personal transitional objects, like a word, a word like an incomprehensible utterance
or a melody. The transitional object is the first possession of choice that
belongs to the infant. The involving and multi-layered aspects of a transitional object open a child to the use of illusion, symbols and metaphoric thinking. Aspects that get lost in their full ramification for Mythology
need because some psychologist see the transitional object only as a security device because one of its functions is to replace the mother in her
absence. Taking the transitional object when going to sleep is not only to
ward of deep fears and insecurities but also to bring a cherished object to
the inner world of dreaming.
Just as walking, swimming or grasping, instincts come with a new-born,
and the weaning takes place naturally in most cases, so does the transitional phenomenon and its object. They belong to cognitive development
and environmental adoption. The involuntary imagination of the dreaming process and the voluntary process of fantasy are deeply connected to
the internal responses to the transitional object of an infant.
The exclusivity of one object being more precious than any other at that
time, the transitional object has traits and internal responses to and outside, ‘non me’, similar to the falling in love of older humans that facilitates
species continuation. Mythology as cultivator, educator, inspirer of the
continuity and bonding impulses plays a significant part in individual and
social formations.
4j. The Location of Cultural Experience

The psychologist D. W. Winnicott, quoted in previous sections, is a significant contributor to play theory and has included ideas and observations
about the cultural experience in relation to the transitional phenomenon.
Winnicott describes cultural experience as an extension of the initial
learning process and a necessary nexus for rich, sharable human experiences. In his The Location of Cultural Experience (1967), he writes:
The potential space between baby and mother, between child
and family, between individual and society or the world, depends on experience, which leads to trust. It can be looked
upon as sacred to the individual in that it is here that the individual experiences creative living.

In his essay, Playing: Its Theoretical Status in the Clinical Situation (1971),
Winnicott states:
40

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

The place where cultural experience is located is in the potential space between the individual and the environment (originally the object). The same can be said of playing. Cultural
experience begins with creative living first manifested as play.

Winnicott’s observations help place cultural experience as one of the central fields for deepening self-knowledge and cultivating the abilities of
immersion and sharing.
Some contemporary schools of psychology overlook or take for granted two aspects of playing: intimacy and companionship. They articulate
causes for playing as libidinal expressions, safety vehicles for aggression
and anxiety releases. The author of this paper through his own research,
observation and teaching agrees with Winnicott’s understanding of the
intimacy of play which connects the child with an innate quest for wholeness and finding one’s place in the outside world, while keeping in touch
with fantasy and the internal processes of image making. When this intimacy is shared with a companion or companions, a very rich interplay
of fantasy and reality is contained by the actively of play. Similar experiential subtleties and richness happens between audiences and players,
spectators and visual arts or readers and texts. Also between ancient listeners and singers of tales and narrators of Myth. Winnicott writes in The
Location of Cultural Experience (1967):
I have used the term cultural experience as an extension of
the idea of transitional phenomena and of play without being
certain that I can define the word ‘culture’. The accent indeed is on experience. In using the word culture, I am thinking
of the inherited tradition. I am thinking of something that is
in the common pool of humanity, into which individuals and
groups of people may contribute, and from which we may all
draw if we have somewhere to put what we find.

The diversity of the common pool of humanity although astonishing in its
variety when observed globally or across time, shows some underlining
commonality and traits. The explorations so far and the reflection triggered by Winnicott’s ideas are intended to pave a way for probing their
inter-cultural commonality of which Myth making and metaphorical
thinking are one of the foundation stones.
5. MYTHIC WOUNDS AND NARRATIVES OF TRAUMA - EXAMPLE
MYTH OF ISIS AND OSIRIS

Cultural narratives of trauma and their presence and function in societal
and individual life are reflections in this chapter. Myths for all their gran41
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deur offer intimate and identifying, recognizable containers for reliving
individual concerns into shared wisely constructed sets of ideas, values
and atmospheres intended for deepening self-knowledge and experiencing release. Towards that end we shall explore cultural stands of implied
and articulated narratives of trauma in the Ancient Egyptian myth of Isis
and Osiris (Plutarch 1st CA) (Massey 1907). The author of this work S.
D. Paich wrote the paper Possible Restorative Function of Opening Mythic
Wound -Ancient Traditions and Contemporary Portrayals. We shall use or
paraphrase some of the text from that paper (Paich 2019).
5a. Language of Symbols

In Ancient Egypt the emblematic visual language of symbols was a very
crucial means of communication of subtler deeper aspects beneath what
was apparent. Visual narratives in Ancient Egypt had a particular place
for exhibiting symbolic meaning using the heads and particularly the
headdresses of gods and pharaohs.

Fig. 9: Isis Lament and the Empty Throne (A•Aech)

Isis, one of the central deities of Egyptian belief-system, is represented
with the headdress of the Empty Throne. The Empty Throne emblem and
hieroglyph is the most archaic representation associated with Isis.
The meaning of the Empty Throne is not only the symbol of bereavement
of losing her husband Osiris to conflict, but also of bearing the agony of
separation from the primordial, all enveloping essence of the experience
of doubt and abandonment. This is the aspect that makes her human-like.
With all the powers attributed to her, she was plunged into the trauma
of essential separation and bereavement. Her contemplation, sorrow
and actions have helpful, redeeming qualities for the listeners in need,
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or people just seeking companionship and solace through remembering,
repeating or listening to the story of her ordeal and transformation.
In its essence this type of grief supporting mythic narrative tradition, images and rituals are known in a number of cultures across time and geography and in a variety of different forms.
As a linear epic, besides the allegorical and therapeutic intentions and
references, the mythic narrative of Isis and Osiris has many episodes.
The story is known in the West mostly through Plutarch’s writing. The
Egyptologists have found numerous contradictory accounts in surviving
Ancient Egyptian sources, always referring to it as if the oral narrative is
familiar to everyone. In a culture where most important ideas are transmitted orally, the written parts are specific formulae for preparing the
dead and sometimes living for the other world.
Plutarch probably heard someone telling him the version of the myth
from or in the oral tradition. As our interest is in open hypothesis of the
possible restorative function of opening mythic wounds or mythologically structured by the ancient societies’ methodology of understanding,
coping or helping with different levels and ubiquitous presence of trauma
in human experience.
5b. Cosmological and personified elements of the myth

Isis and Osiris are betrothed in a preparatory period before consummating their relationship and starting a lineage of what was to be Pharaonic
succession as a form of protection of the Ancient Egyptian land and its
people. They are a pair from a mythological unit of four siblings. To address the complexity of maintaining and governing an earthly domain, the
interaction of four siblings and their relationship to the inner and other
world is part of the narrative. The all-unifying Ancient Egyptian principal
Maat is at the center of the unspoken subtext of the story. The all-pervasive unity includes strife, suffering and bereavement.
For the ancient Egyptians, as well as for the beliefs that came from and
after them, suffering can be the gate to the non-material aspects of existence starting with the psychological understanding of separation, bereavement and trauma.
5c. The characters

The ancient Egyptian cathartic teaching and identifiable elements that
make this a functional myth about life and death are constellated around
four siblings Isis, Osiris, Set and Nephthys.
Personification of Osiris is as a bright open solar character. He is the legitimate heir, inheritor of the responsibility to protect and livingly demon43
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strate the all-pervasive unifying presence Maat. His brother Set personifies the incarnate aspect of the tangible world of nature and human
society’s brutal and catastrophic characteristics, often causing abrupt
damage and suffering. He is represented as an envious, shadowy competitive type, which is residing in all the beings that breathe, including
animals. This duality of solar and eclipsed light is half of the existential
diversification of Maat, the first all embracing principle in Ancient Egyptian cosmology.
Isis and Nephthys represent the other half of the manifest quaternary of
elements and characteristics. Isis as solar principle is personified as the
life restorative protective goddess of the manifested universes and beyond. As protector of the world and its creatures she experienced deeply the severance from Maat, the all-pervasive essence. Through her response to the trauma of separation and expression of grief, she models
the possible relationship to the unknown through understanding and
living with deep loss.
Isis and her sister are not antagonists but work together as Nephthys personifies transition into twilight, death and darkness to complete the experiences of life. With Isis she protects Osiris in life and death, and in turn
every human hearing or knowing of the Isis, Osiris, Set and Nephthys’ story. The Interplay of these four characters is the essence of this particular
narrative of trauma and recovery.
5d. Narrative’s Background Research

Not to interfere with the narrative flow of the Isis and Osiris story, the
references are presented in the paragraph below. The narrative synopsis is mostly based on Plutarch and affirmed discreetly by comparative
cultural researches of the author of this paper at Artship Foundation and
before. These histories include ancient numbering systems, comparative
analysis and semiotics of the language of emblems, ideas and technics
transmission history that include Ancient Egyptian medicine, terrestrial and symbolic connections and societal function of sanctuaries of the
ancient world in the greater Mediterranean Basin. Also the Isis and Osiris myth presented here is supported by research into ancient narrative
techniques and a trained memory capacity of oral narrators to present
lengthy, complex myth and legend without written text. Oral narratives’
understanding is exemplified by the work of A. Lord and M. Parry presented in the book Singers of Tales, we cited earlier. Finally, the story is
minimally punctuated by vocabulary and ideas based on understanding
trauma in contemporary psychology, particularly present in the work of
Donald Winnicott and Carl Jung.
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5e. Isis and Osiris Narrative
Osiris, the solar principle of the four-part unit with his siblings, is the
symbol of incarnate reality within the principle of Maat (unity of all
things) and became King of Egypt. Egypt’s influences, inspirations and
connections are found from the earliest history in distant oracle centres
like Dodona, Delphi in Greece and Metsomar at the foot of Mount Ararat
in Caucasus. The engagement with havens and distant sanctuaries demanded long periods of Osiris’ absence from Egypt. In this vacuum Set,
Osiris’ brother, hatched the scheme to permanently eliminate him. Organizing nine groups of eight people where all seventy-two formed a bonded
league of conspirators.
His perfidious scheme was to commission an exquisitely executed and
inscribed wooden casket with evocative hieroglyphs and sacred images
made in the size of Osiris body. According to the ancients on the seventeenth day in the month Athyr, when the sun was in the constellation of
Scorpio a great auspicious feast in anticipation of seasonal changes took
place. Set exhibited the casket on that occasion and offered to give it to
the guest whose body fitted into it. Amazed by its beauty and lured by
sacred inscription and in spirit of conviviality, most guests tried their luck
in winning such a treasure. Nobody fitted into it. To be sociable and join in
the game, Osiris tried it too. The moment he was in it and fitted perfectly
the conspirators came out of hiding, shut the casket and swiftly took it out
of the banquet hall. They sealed it with molten led and hurriedly brought
it to the banks of the Nile and forced it upon the river to take it to the sea.
Like the unease of midday twilight at the eclipse of the Sun, the nature
spirits and elementals sensed that Osiris had been murdered. Their agitation and disquiet sent alarm through the land and eyewitnesses told
Isis what happened to the casket forced upon the Nile. Isis at once understood the gravity of what has happened and began to search for Osiris’s
dead body. Wearing the mourning cloth of ordinary people, she began to
search the big wide sea. As protector of ships and sailors she knew that
Middle Sea currents along the coast of Africa while receiving Niles water
flow eastwards and then turn up the neighbouring coast of Asia Minor.
Nevertheless uncertain, bereft she fully merged into the experience and
let her grief lead her in the quest of Osiris’ body.
Meanwhile the sea currents carried the casket to the Byblos’ seashore.
At Byblos the casket was caught at unusually high tide in the branches
of a tree. There the nature of wood responded to the carved wood of the
casket carrying entrapped the energies of Osiris, messenger and bringer
of fecundity in this and other worlds. The tree’s response according to
legend was to grow fast around the casket and envelope it, protect it at an
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unusually fast, magic pace. This is, according to the ancients, what nature
spirits can do in specific situations.
As like can respond to like, Isis has to overcome the ordeal and the shock
by living in bewilderment for a while before being able to reconcile her
and Osiris with realties and continuity. Both brooding and proactive, Isis
applied herself to reviving the life force.
The miracle of the fast-growing tree attracted the attention of the king
who asked for the tree to be cut and brought to the palace as structural
reinforcement for the palace and symbol of his kingship.
Human-like intuition as part of natures spirit led Isis to the spot where the
tree was. There she learned that it had become a column of support at the
palace. Isis found her way there and became governess of the king’s sickly
child. She asked to nurse him in the chamber with the wooden column
embracing Osiris’s casket.
After many episodes, which is a story for another day, Isis liberated the
casket from the column and took it to Egypt. There she opened the casket
and hid Osiris body in the rushes and marshes in the Nile Delta, reviving
it secretly. While Isis had to sleep and attend to some of her daily duties,
Set discovered the body. He snatched it from the secure hiding place and
dismembered it into 42 pieces and scattered if throughout the Egypt with
the help of his conspirators.
Isis was thrown into a violent and unthinkable second bereavement, a
point at which the majority of souls give up, she continued and began to
collect the dismembered parts to reassemble Osiris. All parts of his body
were found except the penis that was swallowed and digested by a fish in
the Nile. So, Isis had to reconstruct one in Gold to be able to consume her
rightful union with Osiris and give birth to their child, Horus, as progenitor of legitimate kings of Egypt.
The traditional conclusion of the myth of Isis and Osiris is the confrontation and eventual victory of young Horus against the usurper Set that
completes Osiris’ resurrection.
Isis supported her son psychologically and as a physician healed his
wounds of soul and body. The best known is her knowledge and ability to
restore Horus’ gouged eye. This injury was caused as one of the cowardly
and desperate deeds by Set in the process of losing. A most interesting
aspect of the myth’s conclusion is that in spite of Horus’ victory Isis would
not condone full destruction of Set. Through her own ordeal on the level
of human emotions, she deeply knew that her inner connection to the
Maat principal would not be possible without the catalyst of trauma lived
with and though to the bitter end. The elation of victory leads to hubris of
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omnipotence and entitlement to dominate. Isis as a fully trained teacher
knew that Horus has to go through many more experiences before his
personal unification with Maat. Isis also learned bodily through her ordeal of reviving Osiris that she and her siblings represented an inter-dependent whole, a first monad of its kind.
This brief overview contributes to the discourse on and questioning of
possible restorative functions of opening mythic wounds. Bringing out
the main thread of this chapter where the Universality of Myths, for all
their grandeur, provide intimate and identifying, recognizable containers
for reliving individual concerns into a wisely shared constructed set of
ideas, values and atmospheres intended for deepening self-knowledge
and experiencing release.

Fig. 10 Visual Metaphor and Lived Experience - Legibility of Symbols (A•Aech)

6. CONCLUSION
THE ROLE OF THE IMAGINATIVE FUNCTION AND MYTHOLOGICAL
CONSCIOUSNESS
To gather the issues approached in this paper and bring a sense of a possible underlying principle of the intangible aspects of human biology and
social bonding, we would look at imaginative function as the inner psychological nexus of retention and communication.
Understanding some aspects of the inner world of voluntary and involuntary imagining: the imaginative function may pave a way to approach
Mythological consciousness as an inborn instinct, for that reason it may
be useful to reflect upon our human ability to nurture ourselves through
sublimation, dreaming and cultural expressions. Mythological and literary narratives may offer a common link to the archaic layers of our so47
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cialized self and shed some light on the common cognitive mechanisms of
recognition, comprehension and sharing.
The vast field of imaginative function is looked at with particular interest
in the human ability to nurture oneself through sublimation, dreaming,
envisioning and its cultural expressions.
Just like how the physical body continuously works to keep body fluids
moving, temperature almost constant, the stomach acid at manageable
levels, etc., so does the psychological self-produce compensating, relieving images and nonverbal scenarios, or proto-stories to help us deal with
life’s complexities.
The imagination plays a significant role in the internal psychological
world, where experiences continuously ebb and flow between various
principal nodes of sapient consciousness: that of conquering fears in the
survival instinct, looking for and experiencing comfort through communal
closeness and seeking ecstasies, reassurance and continuity in the procreative drive.
It also seems that parallel to survival and procreative imaginings, there
runs a need for reverence, an idolizing, ascending aspect of internal
mechanisms that seeks shared meaning and symbolic communication,
which gives voice to transpersonal emblematic signs and leads to cultural
experience.
The personifying function and its manifestation as rudimentary non-verbal sequences has narrative potential. When personification acquires
duration and begins to exist in time, like a sequence in a dream, a rudimentary story may begin to form. This embryonic story, an individual
inkling, finds great relief in joining the established flow of existing stories
and well-known myths. That may be why children love hearing old stories
over and over again.
The imaginative function in daily life is crucial for our problem solving
in mental and practical issues and significant for our social recovered
closeness. Imaginative function in the biology of dreaming process helps
us self-heal and inadvertently deepen self-knowledge. Allegorical, mythological, metaphorical aspects of cognition play a significant role in continuation, survival and characteristics of Humanness.
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Abstract: Sophocles’ Ajax is undoubtedly one of the most multilayered stories in world
literature. Due to the character of the protagonists, it can be distinguished not only as a
tragedy on the primary issue of honor and a heroic stance of the world but also on the
collateral terms of becoming a hero and remaining one. Being heroic stands for more
than just courage in battle conditions; it has to do with the way one conquers himself
and his passions so that he becomes able to consist a functional part of the community
in both an ethical and a political manner. While the tragedy starts with the intervention of Athena, who sides with the Greek army and the Greek generals in order to defend them from Ajax’s menace, it culminates as a study of what different connotations
of the political are about as well as under what circumstances one may be engaged in
political confrontation, especially when certain ideals are threatened. In this context
the political needs to be understood mainly in terms of a claim in political participation, not as a claim for authority. Ajax, the son of king Telamon, even by means of the
horrific slaughter, does no other than negotiate the way of his participation among his
peers, affirming his commitment to previous norms of nobility. At no point does Ajax
desire to become “apolis” nor does he detract himself from a collective understanding
of political coexistence. He advances from the state of a hero for others to that of a
political hero for himself, since his act is based on an individual conception of justice.
What we will do in this paper is to attempt an analysis of the political quandaries and
pursuits of the play with the aid of several platonic dialogues. The king of Salamis has
become a defender of virtue but at the same time a victim of political viciousness since
his definition of the good does not coincide with that of those in power; juxtaposed
with the calm and temperate attitude of Ulysses, he does not fail to depict the conflict
that is emphasized in the concluding pages of Plato’s Statesman, that in the political
process one needs to be the master of two principal virtues: courage and temperance.
Keywords: Sophocles, Ajax, Plato, political, tragedy
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1. Introduction
Sophocles’ Ajax is undoubtedly one of the most multilayered stories in
world literature. Due to the character of the protagonists (Lawrence,
2005, April, p. 18), it can be distinguished not only as a tragedy on the
issue of honor (cf. Fisher, 1992, p. 10) and on a particular stance of the
world but also on the collateral terms of becoming a hero and remaining
one. Being heroic stands for more than just courage in war conditions; it
has to do with the way one conquers himself and his passions so that he
becomes a part of the community in both an ethical and a political manner.
According to the plot, the great warrior Achilles has been killed in battle.
As the man who now can be considered the greatest Greek warrior, Ajax
feels he should be given Achilles’ armour, but the two kings, Agamemnon
and Menelaus, award it instead to Odysseus. Ajax becomes furious about
this and decides to kill them.
However, goddess Athena deludes Ajax into killing cattle as well as the
herdsman of the Greek army, instead of his enemies. Suddenly Ajax comes
to his senses and realizes what he has done. Overwhelmed by shame, he
then decides to commit suicide. Indeed Ajax’s frenzy has an initial moral
cause when he feels offended for values which he represents (Bakonikola,
1994, pp. 106- 107; cf. Bradshaw, 1991, pp. 99-125). Ajax eventually commits suicide, not in order to erase his actions (Cf. Garvie, 2010, p. 244)
but to maintain the emphasis that his resistance does not merely stand
on moral ground but also depends on critical political prerequisites (See
March, 1991-1993, p. 34). While the tragedy starts with the intervention
of Athena, who sides with defending the Greek army and its generals from
Ajax’s menace by deceiving the son of king Telamon, it culminates as a
study of what different connotations of the political mean as well as under what circumstances one may turn himself volitionally into a political
hero, even if not into a hero for the masses.
In this context the political needs to be understood mainly in terms of a
claim in political participation, not as a claim for authority or for general
acceptance in a sociopolitical perspective. Ajax of course is more than a
war hero; he stands for those individual values which need to be highlighted inside the context of political expediency. So much more in this
case since, already according to the platonic definition, in the dialogue
Protagoras, civic art, the art of the political life, includes inherently the art
of war (πολιτικήν τέχνην, ἧς μέρος πολεμική Plato, Protagoras, 322 b).
Ajax, the king of Salamis, even by means of the terrible slaughter that
he attempts against his enemies, does no other than negotiate the way
of his participation among his peers. Thus he never truly becomes “apolis”, a man without a city. However, Ajax gets defeated, overcome, due to
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his moral choices (Nielsen, 1978, pp. 18-27). In Plato’s Protagoras, in the
dialogue between the sophist and Socrates, it is stated that when a man
commits evil, even when he knows this is evil, he is actually overcome
(ἡττώμενος Plato, Protagoras, 355b-d). On the contrary, earlier in the
same dialogue, it is affirmed that wisdom itself is some kind of strength
(ἡ σοφία ἐστίν ἰσχύς Plato, Protagoras, 350e). In the particular tragedy,
while there is a catastrophic and blinding interference from a god (Padel,
1992, pp. 78-98), and while the issue of personal honor is developed persistently, Sophocles masterfully guides our attention to deeper realizations in the form of radical questions concerning the consistent presence
of wisdom as well as its effect on political authority and participation. In
this paper we will mainly attempt an analysis of the political quandaries
and pursuits of the play with the aid of certain platonic insights.
Starting with the Laws, Plato defines how a good citizen should have
been trained in fear so that he could be subservient to the laws of the city.
But what happens if that is not possible and a citizen’s individual virtues
oblige him to revolt against the will of those in power? Distinctly far from
Antigone’s resistance, Ajax deals with the repercussions of some necessary equilibrium between the personal and the communal. Opposed with
Odysseus’ “sophrosyne”, Ajax’s dependence on his personal motives start
to seem precarious in any communal scope. The same holds true regarding the sophrosyne of the rulers of the army, Agamemnon and Menelaus.
Their sophrosyne is no other than suggestive for obedience to their will
(Cf. Garvie, 2010, p. 324). Therefore, part of their power is exerted in order to define the terms of connection between those superior and those
inferior and they demand to classify Ajax as one of the latter; to that he resists and he does so in a political understanding of the situation (Cf. Garvie, 2010, p. 232. Cf. Taalman, 2007, p. 464.). But power goes with power;
there is no justice to prevail. One of the latent messages of the tragedy is
that the powerful goddess Athena has supported the king of the army, not
their dishonored comrade. Hence, power comes to the antipode of justice,
even though it is served by a god.
Since Ajax’s motives do not initially aim at isolating him from the
community (Cf. Garvie, 2010, p. 232), he has to become another type of
hero than what he was before2, in fact a political hero who acts under the
awareness of a citizen’s nobility as a prerequisite for participation and
of the influences of power over one’s individual life. Instead of offering
the good to others by defending them in battle, this time he decides to
become a hero by defending the good for himself. Hence Ajax becomes
a defender who decides to show brutality to others for having denied
2
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his virtues but simultaneously he becomes a victim of political brutality
himself (Cf. Garvie, 2010, p. 369) due to the fact that his definition of the
good does not coincide with that of those in power; juxtaposed with the
calm and temperate attitude of Odysseus, he does not fail to depict the
conflict that is emphasized so vividly in the concluding pages of Plato’s
Statesman, that in the political process one needs to be the master of two
principal virtues: courage and temperance. Indeed the Athenian philosopher maintains: “the characters of self-restrained officials are exceedingly
careful and just and conservative, but they lack keenness and a certain
quick and active boldness… The courageous natures are deficient in justice and caution in comparison with the former, but excel in boldness of
action; and unless both these qualities are present it is impossible for a
state to be entirely prosperous in public and private matters. This, then, is
the end of the web of the statesman’s activity, the direct interweaving of
the characters of restrained and courageous men, when the kingly science
has drawn them together by friendship and community of sentiment into
a common life, and having perfected the most glorious and the best of all
textures, clothes with it all the inhabitants of the state, both slaves and
freemen, holds them together by this fabric, and omitting nothing which
ought to belong to a happy state, rules and watches over them” (Plato,
Statesman, 311a-c).. In this reasoning, boldness comes to a man from
art, rage or madness (as in the case of Ajax), like power, whereas courage
(ἀνδρεία), which is a virtue, comes from constitution and fit nurture of
the soul (Plato, Protagoras, 351b). Therefore, there is a good chance that
Ajax as well as Agamemnon are neither men of courage nor of temperance during the entire plot of the sophoclean play and while they negotiate their political roles. Both virtues, courage and temperance, are kinds
of knowledge, found together. The question whether it is possible to be
temperate, while one acts unjustly, receives a negative response by both
Protagoras and Socrates (Plato, Protagoras, 333b-c).
How does that apply to the cases of Ajax and of Agamemnon? On the
face of it, both appear on the Sophoclean stage as characters that do not
master those particular virtues in a rationally optimum way. On the one
hand, Ajax is courageous to fight against those who become unjust against
his honor as a king and as a hero, and Agamemnon is courageous in standing against this one of his allies and in turning him into a merciless enemy. On the other hand, temperance seems to be altogether absent from
their actions. Ajax pours himself onto the enemy lines, with a sword in
his hands, in order to protect his dignity. Agamemnon is blinded by glory
and by the self esteem of his authority over the Greeks. In the platonic
approach, neither Ajax nor Agamemnon seem prudent, temperate or possessors of the virtue of sophrosyne. Therefore, according to the same ap55
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proach, as expressed in the Statesman, neither of them is political; neither
of them is thus good enough to protect the community.
Regarding courage, which is the second trait of the statesman, the
question is whether Ajax is the truly courageous one or the brothers, Agamemnon and Menelaus, are more courageous since they dare to turn
against the hero of the Greek army. In the platonic Laches, there is a thorough scrutiny on the concept of courage. However, in its dialectical quest,
there can be found no conclusive or even working definition. What seems
to be relevant to our theme here is that according to Laches himself courage is some natural quality that comprises a certain endurance of the soul
(Plato, Laches, 192b-d). Socrates replies that courage cannot be any kind
of endurance but only wise endurance (φρόνιμος καρτερία) can stand to
the definition of courage. The company of interlocutors in this dialogue
accepts eagerly that foolish boldness and endurance are base and hurtful.
Another distinction added to the above is the one that Nicias makes: the
fearless and the courageous are not the same (Plato, Laches, 197b). As
a matter of fact very few people seem to have courage and forethought
at the same time. Courage though seems to be a part of virtue, similarly
like temperance, justice etc. (Plato, Laches, 198b), hence it is some kind
of knowledge (Plato, Laches, 199a). In Protagoras, the same affirmation is
presented, that it is impossible to have people who are ignorant be courageous (Plato, Protagoras, 360a). Courage is knowledge not merely of what
is to be dreaded or dared but it is also related to what is good and what is
evil, in the future, present and past (Plato, Laches, 199b-c). Plato insists
that cowards are such only due to the ignorance of coming misfortunes,
of dreadful things (δειλοί διά τήν τῶν δεινῶν ἀμαθίαν Plato, Protagoras,
360c). In contrast, after the slaughter of the animals, Ajax admits that
there is great shame on himself who has previously been so bold and so
stout hearted, now that he did not know how to discern the beast from his
enemies (Sophocles, Ajax, 357-361). Ajax indeed, according to the platonic analysis, is a characteristic type whose courage does not presuppose
some knowledge that can predict coming disasters.
Nonetheless the Greek fighter retains his faith in the righteousness of
his demands and in that injustice is done. A perspective that needs to be
noted is how this individual faith in virtue, in particular that of the hero
from Salamis, can be confronted with the will of the majority. Of course, in
the sophoclean tragedy, it is primarily the generals of the Greek army that
are opposed to Ajax’s convictions about justice. Nevertheless, the important aspect remains that one’s virtues or his commitment to certain ideals
may be found to be a conflicting force in the main political arena. In such
a case, the possible political isolation can be achieved even under heroic
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terms, thus it would have to set the prerequisites for the formation of some
sort of political heroism which will include a scheme of political virtues.
A political hero would not be of course just an individual who differentiates himself from the political group. Rather it would be someone who,
by supporting certain ideals, or norms decided upon in an earlier phase
of the community, would persist in serving them even against the will of
others. That does not mean that his persistence to those virtues would
be against the benefit of others nor that those virtues would be of lesser
gravity compared to the ones of the community. It might mean though that
there is a transition in the many, a transition to values which are defended
or enforced by more powerful men. In fact this is the core of the argument
that Thrasymachus makes in his reply to Socrates in Plato’s Republic; that
justice and the just are literally the other fellow’s good—the advantage of
the stronger and the ruler, “but a detriment of the subject who obeys and
serves; while injustice is the contrary and rules those who are simple in
every sense of the word and just, and they being thus ruled do what is for
his advantage who is the stronger and make him happy in serving him, but
themselves by no manner of means (Plato, Republic, 343 c-d)”.
But let us go back to the play and see how the political interconnections still develop. Even in the first verses of the particular tragedy, Odysseus confirms that most probably it was Ajax who did a thing “beyond
comprehension” [πρᾶγος ἄσκοπον] during the night (Sophocles, Ajax,
21), meaning the slaughter of flocks and shepherd. It is important to notice how the king of Ithaca shows his propositional intentions by saying
that he does not understand the action of Ajax and secondly that he trusts
the hand of Athena to guide him in all his past and future affairs (Sophocles, Ajax, 34-35).
Odysseus, from the beginning, takes a position of antithesis compared
with Ajax, thus he is under the good influence of a god and also he does not
comprehend such an action of violence. He deprives the action of Ajax from
meaning or otherwise he suspends the understanding of meaning of that
action in quite a skeptic manner. Athena confirms her support and reveals
that she brought delusion to Ajax (Sophocles, Ajax, 51-73). In a rather unexpected scene Odysseus appears reluctant and almost afraid to face Ajax
in that state of lunacy (Cf. Simpson, 1969, pp. 88- 103). Athena replies that
to be able to mock an enemy would be sweet and she questions Odysseus’
courage: “what fear’st thou? Was he not a man before?” (Sophocles, Ajax,
77). Although Odysseus has earned the armor of Achilles, his protector, Athena, implies that he is a coward, while the real hero, is trapped in a state of
disgrace. Athena says she will darken Ajax’s vision, and Odysseus applauds
that everything is possible when a god contrives (Sophocles, Ajax, 85-86).
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The goddess really plays with her victim when she calls him outside
telling him that she is his ally and then encourages him to go on with his
plan (Sophocles, Ajax, 89-117). Athena brags to the king of Ithaca for him
to see how great the power of the gods is, and asks him if he knows any
man more prudent or better able than Ajax to do those things that are
timely (τὰ καίρια). Even Odysseus feels sorry for his enemy, thus sharing
the feelings of the audience of the tragedy, confessing to the weakness of
every human being when confronted with the power of the gods (Sophocles, Ajax, 118-126). Ajax is confronted with the power of the leaders of
the army, and is also confronted with the power of the gods. There are two
collisions in the play and the king of Ithaca can do no other than homologate what everybody sees, that all men are just phantoms or unsubstantial shades (εἴδωλα… ἢ κούφην σκιάν Sophocles, Ajax, 125-126). At her
exit Athena concludes that no mortal should have any illusion that his fate
can change rapidly and that the gods embrace men who have sophrosyne
while they abhor those who are evil (Sophocles, Ajax, 127- 133). At his
entrance the Chorus shows disbelief to the accusations of Odysseus and
maintains that those who are worthy (meaning Ajax) are slandered due
to their enemies’ envy (Sophocles, Ajax, 134- 157).
When the slaughter of the flocks is completed, it is characteristic of
Ajax’s wrath that according to Tecmessa’s description, the son of Telamon
rips the head and the tongue of two rams, an action that symbolizes his
opposition against the royal power of Agamemnon and Menelaus. Thirsty
for blood, Ajax uses imprecations that only god, no man, must have taught
him, according to his concubine (Sophocles, Ajax, 233-244). While the
Chorus places emphasis on the recognition that “Fate marks him [Ajax]
for her own”, Tecmessa upholds that there is no keener anguish than for
one to know himself sole cause of self-wrought woe (Sophocles, Ajax,
245- 262). Tecmessa uses the word “κοινωνός (Sophocles, Ajax, 284)”.
when she addresses the Chorus, to demonstrate that the members of the
Chorus can communicate the truth about the incident. The Chorus is consisted by people close to the hero; this however signifies even farther the
extent of his isolation (Gill, 1996, p. 21). The Chorus can be a “κοινωνός”
now only to see the disaster fall upon the king of Salamis.
In the description of the events by Tecmessa, she upholds that it is
worthy only of a fainthearted man to mourn in the way that she saw her
husband mourn when he heard the bad news which insulted his pride
(Sophocles, Ajax, 317- 326). Ajax himself, in the first episode, while this
happens, is aware of two things: a) that he is soon going to perish, b) that
his friends, unlike him, abide by the right law (ἐμμένοντες ὀρθῷ νόμῳ
Sophocles, Ajax, 343-354). Ajax’s insinuations depict much more than a
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ruffled mental condition. Even the Chorus concedes to that although at
the same time its members affirm that Ajax has lost his phronesis (Sophocles, Ajax, 317- 326).
Already at this point, we are presented with some underlying warning that the loss of his phronesis will precede the loss of his life. The son
of king Telamon is first doomed to losing what is most characteristically
human, that is right reason, before going to the underworld. Ajax himself,
when he addresses his fellow sailors, denies to offer himself any hope;
mostly he abolishes with his own words, the value that previously he
has had as a Greek hero: “Do you see the bold, the strong of heart, the
dauntless in battles with the enemy—do you see me now, terrible in the
force of my hands against beasts unformidable? Oh, the mockery! How I
have been violated!” (Sophocles, Ajax, 364- 367). It is interesting how the
Chorus seems to be trying to save Ajax’s life while he is only interested
in saving his honor. Even in terms of Heimarmene, Fate, the Chorus, assures him that what has happened is past already and cannot be undone
(Sophocles, Ajax, 377- 378). Tecmessa, later on, affirms that the fortune
that humans are compelled to endure is indeed their gravest evil (Sophocles, Ajax, 485-486) and that destiny will afflict her too if certain conditions appear (Sophocles, Ajax, 504- 505). Other than the issue of Fate, she
brings up the problem of honor that will not only stain Ajax himself but
also his family. For Tecmessa, a crucial parameter, although not an egoistic
one, is that she has no homeland and no wealth without her husband. One
of the arguments that she uses in order to convince him to avoid death
is that a true man should have a memory of his times of happiness and
honor them (Sophocles, Ajax, 520- 521). Again Ajax is found potentially
inferior, this time as regards his masculine identity. His role is not only
that of a hero but also that of a true man for his woman. In her futile attempt to dissuade him, his concubine cleverly answers the last argument
in his monologue, in which he claims that it is the trait of a noble man to
live well or to die well, by noting that a noble man has to retain memory of
past benefits, otherwise he can pose no claim on nobility (Sophocles, Ajax,
523- 524; Zanker, 1992, pp. 20-25). Ajax fails for a second time to show
any sign of pity. Ajax fails in nobility, in pity, in being a true man, by the
adherence to his own ideas, in complying with those in charge, though he
is still able to recognize foresight and good thought in his concubine’s actions (Sophocles, Ajax, 536). The Chorus and the sailors make a consistent
attempt to protect Ajax away from a new hybris; they even often advise
him not to utter anything really intense. Instead Ajax continues by invoking, in those famous lines, the darkness: “(σκότος, ἐμόν φάος) Darkness,
my light! O Gloom of the underworld, to my eyes brightest-shining, take
me, take me to dwell with you—yes, take me. I am no longer worthy to
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look for help to the race of the gods, or for any good from men, creatures
of a day” (Sophocles, Ajax, 394- 400).
Ajax is aware that now he has lost his honor among his Greek peers
(ἄτιμος Ἀργείοισιν Sophocles, Ajax, 440)3. While Stuart Lawrence believes
that there is a flaw in Ajax’s morality and that it results in a commitment to
image and a limited form of self-realization (Lawrence, 2005, April, p. 19),
I think that it goes significantly more deeply than a superficial adherence
to heroic exemplars of honor as unique and indispensable. It is not that
Ajax does not wish to adjust; it is rather the defence of his perception that
honor is a political good and is at stake than an obsession with self image.
That for the reason that the warrior under discussion becomes eventually
able to dispute other people’s morality, not to regress on his; now from
a defender of the Greek army he turns into one of its enemies due to the
fact that the common values are not present. That is not a flaw in morality
despite the outbreak in violence, it is rather the expression of agony over
the absence of elements that have made the army coherent and successful. So there are two levels of recognition for hero honor as they emerge
from his subsequent actions: one is personal, another is collective. Both
are interrelated as political. Ajax realises that his actions are inferior to
his capabilities and virtues. He does not try to make excuses for himself
although he now knows that Athena has deceived him and that a plague
of frenzy (λυσσώδης νόσος) has conquered him. Sophocles has Ajax state
clearly that those Greek officials escaped his wrath without him wanting
their escape and that even the base people can elude the worthier if a god
wishes so. Ajax realizes that he has been rejected both by the goddess and
by the Greek army (Sophocles, Ajax, 445-459). Part of his personal honor
is related with the way he sees his ancestors and the honor coming from
his family. In particular, in verses 462- 472, he feels disgraced to face his
father, the king of Telamon, without the proper signs of honor, those that
he was deprived of due to the will of the generals of the Greek army. The
options for a noble man are only two: either live with honor, or make a
quick and honorable death (Sophocles, Ajax, 473-480. About his suicide,
cf. Davidson, 2018, October, p. 473). A man may be brutal to others but
also he can be brutal to himself and to his own people who are going to
not have him anymore (Simpson, 1969, p. 98). And here that is a political
decision because family bond is very important to Ajax all along. Not only
does he constantly refer to his own father, noting how he must not dishonour him, but also he makes references to his own son. He mentions that
his son should be able to keep the laws of his father (νόμοις πατρός) and
3
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be moulded to the likeness of his father’s nature. Moreover, he wishes that
his son becomes happier than him (εὐτυχέστερος) but that there should
be no other difference (ὅμοιος Sophocles, Ajax, 545-555). In Ajax’s mind
the preservation of the lineage is of political significance. It practically
means though that no mistakes have been committed or that mistakes are
not important in comparison to preserving a tradition of political power
and nobility. Even if his new deeds have found no friends and if his old
deeds lose support, still the continuation of self acceptance is a sine qua
non condition for the king as a political person. The Chorus reinforces
the impact of this idea when they admit that: “His hands’ former achievements, deeds of prowess supreme (μεγίστας ἀρετᾶς), have fallen without
friends, without friends, before the unfriendly, miserable Atreidae (Sophocles, Ajax, 616- 621)”.
During the play it becomes manifest how much Sophocles is willing to
play with the idea that Ajax has eventually a different kind of sophrosyne
in his mind. In verse 586 he is asking Tecmessa to not question or ask
his decisions and concludes that to have self-restraint (σωφρονεῖν) is a
virtue (Cf. Davidson, 2018, October, p. 476). Apparently different people have different ideas about what sophrosyne is. It needs to be noted
though that Ajax, at some point, seems almost liberated from owing any
service to the gods (Cf. Sophocles, Ajax, 589- 590). His hybris, much before it becomes a political hybris to the authorities of the army, has taken
the form of a man who is willing to break the bonds from the decisions
of the gods (Fisher, 1992, pp. 300-342). Ajax is also a metaphysical hero
or at least one person who at some point tends to identify the limits of
the metaphysical with those of the political as forms of power over the
human being. There, in that realm of decision, he claims the identity of a
hero over and over again.
Soon after this exchange of words that aim at convincing Ajax out of his
ideas, the Chorus is obliged to accept that the one who suffers this disease
of bad reason and is no constant in his temperament has disrupted the
line of nobility and had better hide in Hades. In an interesting verse such
a person is said to be “wandering outside himself” (ἐκτός ὁμιλεῖ Sophocles, Ajax, 635- 645). The Chorus eventually discerns that such a person
is no proper for a king anymore and is literally lost, no better than dead.
In the episode that follows, i.e. the second episode, Ajax, in the deception
speech, expresses to his concubine and peers a kind of remorse. He suggests that he should make efforts to save himself from the wrath of the
goddess. And that in the future he will know how to yield to the gods and
to revere the Atreidae. Ajax admits even more than that: “They are rulers,
so we must submit. How could it be otherwise? Things of awe and might
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submit to authority” (Sophocles, Ajax, 666-669). This is the point where
Ajax becomes most convinced about resistance to both, where he breaks
the bond with the divine powers and with every authority, knowing deep
in his heart that eventually it may be impossible to follow them and that
this is something more than disobedience, something more than an unwilling frenzy. It is an aristocratic homologation of one’s inner superiority,
of one’s disobedience to the political submission that he had to undertake
for so long. Ajax exits with these words: “I am going to where my journey
inexorably leads. But you do as I say, and before long, perhaps, though I
now suffer, you will hear that I have found rest and peace” (Sophocles,
Ajax, 690-692). The Chorus rejoices: “Ajax forgets his pain anew, and has
instead fully performed all prescribed sacrifices to the gods with worship
and strict observance…beyond our hopes, Ajax has been converted from
his fury and mighty struggles against the Atreidae” (Sophocles, Ajax, 710718). The messenger that enters in the third episode informs the Chorus
of an older hybris that Ajax has committed. Contrary to the advice of his
parent, he grew too proud and thought that with the help of the gods even
a worthless man might achieve victory; but he, even without that help,
fully trusted himself to bring that glory within his grasp. Ajax boasts of his
abilities while he misses the core of his father’s argument that it is fine to
seek victory in arms, but always to seek it with the help of god (Sophocles, Ajax, 764- 770). Before his suicide Ajax prays to Zeus to aid him. He
invokes the deities to allow revenge against his enemies. Then he greets
the light of the sun for a last time, as in contrast to the earlier verses when
he claimed darkness to be his own light (Sophocles, Ajax, 823- 844). In
the following mournings it is affirmed that two are the main themes: Ajax
is a victim of bad fortune (δύσμορος) and honor is indispensable for him
(Sophocles, Ajax, 915- 936). Tecmessa considers him worthy of mourning
even by his enemies. Ajax, whose destiny was “one of limitless toils”, according to the words of the Chorus, still becomes the reason for political
conflict, even after his suicide.
Tecmessa and his brother are determined not to allow anyone to defame Ajax. Tecmessa is certain that even though the royal brothers did
not cherish him while Ajax lived, they will lament his death, when they
meet with the difficulties of war. For Tecmessa, men of crooked judgment
(κακοί γνώμαισι) do not know what good they have in their hands until
they have thrown it away (Sophocles, Ajax, 961- 965). It is interesting how
in the Greek text, the term “κακός” that Tecmessa uses is not only a reference to judgment but also to quality of character. “Κακός” literally means
evil and it means that the Greek generals are evil men, precisely because
their judgment is not according to reason. While Ajax is supposed to have
lost his mind and right judgment, Tecmessa defends the probability that
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the two Atreidai are the truly evil and irrational ones. Tecmessa upholds
that for more reasons than personal bitterness (Cf. Sophocles, Ajax, 942).
Destiny may now be that Tecmessa and Teucer lose that political freedom which they enjoyed before (Sophocles, Ajax, 1020. Cf. March, 19911993, p. 11). The conflict with Menelaus shows precisely towards that
possibility. The Greek general informs Teucer of his will and of the will of
his brother Agamemnon, that is that Ajax shall not be buried (Sophocles,
Ajax, 1050). Teucer keeps calm and asks for the reasons of that decree.
Menelaus claims not revenge but righteousness, as Ajax to them has been
proved an enemy, and their destiny would have been ignoble and allotted
to them instead of him (Sophocles, Ajax, 1052- 1062). But Menelaus takes
another route in his argumentation which takes the form of an unambiguous political declaration: “If we were unable to master him while he lived,
in any case in death, at least, we shall rule him despite your opposition
and control him by force of our hands. For while he lived, there never was
a time when he would obey my commands. The mark of a base nature
when a commoner does not think it right to obey those who stand over
him. Never can the laws maintain a prosperous course in a city where
fear has no fixed place, nor can a camp be ruled any more with moderation, if it lacks the guarding force of fear and reverence. A man, though
he grows his body great and mighty, must expect to fall, even from a light
blow. Whoever knows fear and shame both, you can be certain that he has
found his salvation; but where there is license to attack others and act at
will, do not doubt that such a State, though she has run before a favoring
wind, will eventually sink with time into the depths. No, let me see fear,
too, established, where fear is fitting; let us not think that we can act on
our desires without paying the price in pain. These things come by turns.
He was once the hot attacker, now it is my hour to glory” (Sophocles, Ajax,
1067-1086).
The penalization of Ajax’s noncompliance receives a clear political
reference from the lips of Menelaus. Ajax shall be punished, even after
death, because it would create an unstable State if anyone disobeyed
and showed no fear or reverence to it. The Chorus makes lucid the first
impression of the general’s words, by characterizing his speech as wise
precepts (γνώμας σοφάς), but asking him not to violate the dead (Sophocles, Ajax, 1091-1092). Teucer now boldly challenges the authority of
Menelaus over Ajax: “do you really say that you brought Ajax here to the
Greeks as an ally personally recruited by you? Did he not sail of his own
accord? As his own master? On what grounds are you his commander?
On what grounds have you a right to kingship over the men whom he
brought from home? It was as Sparta’s king that you came, not as master
over us. Nowhere was it established among your lawful powers that you
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should order him any more than he you” (Sophocles, Ajax, 1097-1106).
Teucer’s tongue becomes even harsher: Ajax made this expedition for the
sake of the oath by which he had sworn, not to “value nobodies” (τούς
μηδένας Sophocles, Ajax, 1116). In comparison to the general’s wise precepts, the Chorus now finds these words highly just (ὑπέρδικα Sophocles, Ajax, 1119). Teucer adds that when right is with a man, his thoughts
may be grand (μέγα φρονεῖν Sophocles, Ajax, 1125), thus making a direct reference to his brother. Practically the young archer has made inferences accusing Menelaus for lack of nobility in direct contrast with the
dead Ajax (cf. Garvie, 2010, p. 327). Teucer blames Menelaus for having
arranged the voting against his brother so that he would not be offered
the honor of receiving Achilles’ weapons (Sophocles, Ajax, 1135; see also
March, 1991-1993, p. 8). Both Teucer and Menelaus exchange insults and
threats and Menelaus answers angrily that it would be a disgrace to have
it known that he argues when he has the power to use force (Sophocles,
Ajax, 1159- 1160). Ajax’s brother answers by calling him a fool (ἄνδραν
μάταιον Sophocles, Ajax, 1162). Language becomes even fouler towards
Teucer when Agamemnon enters the scene: “you are a nobody and a
nothing, you have stood up for this other nothing lying here” (Sophocles,
Ajax, 1231). Agamemnon diminishes Teucer while, at the same time, he
makes a copious effort to defend his political and military authority: “in
a place where such ways prevail, there could be no settled order for any
law, if we are to thrust the rightful winners aside and bring those in the
rear up to the front ranks. These tendencies must be checked. It is not the
stout, broad-shouldered men that are the steadiest allies. No, it is the wise
who prevail in every engagement. A broad-backed ox is kept straight on
the road all the same when only a small whip directs him. And a dose of
this very medicine, I foresee, will find you before long, unless you gain a
little good sense. He no longer exists, but is already a shade, yet still you
boldly insult us and give your tongue too much freedom. Restrain yourself, I say. Recall your birth, your nature. Bring someone else here—a man
who is freeborn—who can plead your cause before me in your place. For
when you speak, I no longer understand— I do not know your barbarian
language” (Sophocles, Ajax, 1246-1263). Now is the time that the Chorus invites both to acquire some sophrosyne (σωφρονεῖν Sophocles, Ajax,
1264; cf. Garvie , 2010, p. 349).
Odysseus comes to give a solution to the play. While he is the enemy
of Ajax, the one who has received the armor of Achilles, he finds the sophrosyne that the others seem to be missing. Odysseus does not hesitate
to oppose the will of Agamemnon but he has no political cost. In this peculiar political imbalance, the king of Ithaca, juxtaposes his view that when
a good man is dead, there is no justice in doing him harm, not even if one
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hates him (Sophocles, Ajax, 1342-1345; cf. Nielsen, 1978, pp. 18-27). Odysseus at the same time raises again issues of nobility, combining nobility
with the understanding and exertion of justice. Agamemnon’s words now
have apocalyptic political power. For him, it is evident that it is hard for
autocrats or monarchs to show piety or reverence and that a good man is
the one who listens to the one in authority (Sophocles, Ajax, 1350-1352;
cf. Schmid, 1992, p. 170). Odysseus is not discouraged; he admits that
Ajax has been a noble man and recognizes that courage is a virtue, one
that supersedes any hostility (Sophocles, Ajax, 1357). Odysseus finally
cares for reconciliation with Teucer, thus re-establishing justice. He calls
him to be his friend and promises to cater for everything that is needed
in order for the best of men (ἀρίστοις ἀνδράσιν) to receive the necessary
honor (Sophocles, Ajax, 1379-1380). Ajax’s reputation is restored (Garvie, 2010, p. 380. Teucer now can pronounce that he was a man of perfect
excellence (ἀνδρὶ τῷ πάντ᾽ ἀγαθῷ Sophocles, Ajax, 1415; cf. Lawrence,
2005, April, p. 18).
In a conclusive outlook, the treatment of Ajax can be taken as a rejection of his character. Character is an important aspect in political life; that
is why Ajax’s stance is by principle not anti-social as Lawrence believes
(cf. Lawrence, 2005, April, pp. 20, 23, 32).
So how is honor a political thing? Plato, in the Protagoras, makes
manifest that there is only one sort of ill action, which is deprivation of
knowledge (αὕτη γάρ μόνη ἐστί κακή πρᾶξις, ἐπιστήμης στερηθῆναι Plato, Protagoras, 345b). Both Protagoras and Socrates admit that there is
only one thing opposite to sophrosyne, not many, and that is no other
than foolishness. As we saw, both Ajax and Agamemnon act foolishly (cf.
Garvie, 2010, p. 374), according to the platonic interpretation. But they
both act so in a political dimension. Again in the Protagoras, it is stated
that injustice and impiety stand against civic virtue (Plato, Protagoras,
323 d-e). In the events of Ajax’s political disobedience and in the brutality
that follows the attempt of the Greek generals to take revenge from him
even after his death, it becomes evident that for Sophocles it can be no
other than it is for Plato: virtue is acquired through application and learning, never far from the target of its practical consequences. But is there a
certain sophrosyne that Ajax should have been taught or is the whole play
in vain (cf. Garvie, 2010, p. 237)? It might be the case that this is exactly
what Sophocles wants us to admire; that a political hero may not have any
sophrosyne at all nor anything to learn. That he is doomed to be a hero,
one who embraces the political by defying the political (cf. Garvie, 2010,
p. 129). As Walter Schmid rightly remarks: “proud men would rather fight
for the justice they know than seek the man who will teach them virtue”
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(Schmid, 1992, p. 180). Ajax’s virtue in a sense obliges him to be always
a hero. It is a kind of virtue against any other capability or power. His heroic stance is his only potential access to certain aspects of sophrosyne.
And that is because, as Sophocles marvellously shows, virtue does not
only have to do with our actions or with what we are but also with the
fact that others perceive us in a certain way, their way (cf. Garvie, 2010,
p. 350); Ajax could never be self- sufficient (cf. March, 1991-1993, p. 12),
he always needed to be not alone; in the aloneness of the play, Ajax seems
miserable, lost. His virtue was always not only a moral-heroic but also a
political virtue, a common good, belonging to the community, in a manner
that even defies the common sophrosyne when it becomes tautological
with unjust power.
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Abstract: At the turn of World War I (which saw the fall of the Ottoman Empire), the
State of Lebanon was created under pressure from French Mandate authorities. The
new State inherited the millet system, and found themselves torn between the main
religious communities that made the country up. Over time, the myth of religious minorities, with their specific traditions and characteristics, took root and was consolidated mainly through an internal construction and self-perception process in terms
of religious communities.
This process reached its peak during the Civil War years (1975 – 1990) through a
confessional takeover of the geographic, political, and media spaces. After the war,
amendments were made to the Constitution in 1991 to revoke any religion-based
discrimination through “the progressive abolition of sectarianism”; however, despite those amendments, the confessionalization of public spaces kept gaining
ground until it weakened the State in all fields, in the name of each community’s
“rights” and “specificities”. More recently, in the context of worsening regional conflicts, which have taken on the appearance of a sectarian-type identity struggle (the
war in Syria and Yemen, conflicts between Iran and Gulf states), territorial marking
has become more “natural”; it has weaved itself in daily political and media language, and produced an acute proliferation of sectarian ideals and a hardening of
religious identity.
This paper aims at showing how building the myth of religious minorities – and its
sociopolitical and cultural consequences – is translated in various Lebanese public
spaces and spheres to the point where it has become a dominant (even exclusive)
frame of reference and belonging.
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1. Introduction
At the turn of World War I (which saw the fall of the Ottoman Empire), the
State of Lebanon was created by the French Mandate authorities. The new
State inherited the millet system2, and found itself torn between the main
religious communities that made the country up. Over time, the myth of
religious minorities3, with their specific traditions and characteristics,
took root and was consolidated mainly through an internal construction
and self-perception process in terms of religious communities (Hanf,
1990; Picaudou, 2004). In fact, community tensions were worsened by
the economic and social transformations stemming from Western powers
intervening in the Arab Orient during the second half of the nineteenth
century (Salibi, 1990, pp. 16-17; Chevallier, 1982, pp. 199-209 & 279-283;
Kawtharani, 1986, pp. 53-61). The weight of intervention policies often
carried out under the pretext of protecting minorities “largely explains
the self-re-classification of people in terms of denominational communities” (Dagher, 2008, p. 327). These gradually established groupings would
later adopt the principle of proportional representation, based on the last
official population census (1932), to “secure the rights of minorities” (as
cited in Rondot, 1947, p. 79). The historical evolution of these groups was
thus characterized by their transformation into imagined communities,
as defined by Benedict Anderson (1991), into “communities with a socio-political and historical calling” (Charaf, 2009, p. 272).
This process reached its peak during the Civil War years (1975-1990)
through a confessional takeover of the geographic, political, and media
spaces. After the war, amendments were made to the Constitution (1990)
to revoke any religion-based discrimination through “the progressive
abolition of sectarianism” as “a fundamental national objective” (Article I.2.G); however, despite those amendments, the confessionalization
of public spaces kept gaining ground until it weakened the State in all
fields, in the name of each community’s “rights” and “specificities”. More
recently, in the context of worsening regional conflicts, which have taken
on the appearance of a sectarian-type identity struggle (the war in Syria
and Yemen, conflicts between Iran and Gulf states), territorial marking
has become more “natural”; it has weaved itself in daily political and media language, and produced an acute proliferation of sectarian ideals and
a hardening of religious identity.
This paper aims at showing how building the myth of religious minorities
2
3
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– and its socio-political and cultural consequences – is translated in various Lebanese public spaces and spheres to the point where it has become
a dominant (even exclusive) frame of reference and belonging.
If we choose to adopt the definition of minority set forth by Louis Wirth4,
member of the Chicago school of Sociology, we would notice that, when it
comes to Lebanon, no community truly is a minority in the face of a majority.
And if we admit that the sociological concept of minorities “does not refer to
less numerous collectives, but rather to collectives under domination” (Simon,
2006, p. 155), we would realize that no Lebanese community was in a position of domination or dependence until power distribution made it so. The
denominational minority regime was behind the creation of communities in
a domination position5, both in situations of hegemony and minority, especially the Maronite and Sunni communities and, later, the Shi’a community.
2. Political sphere

In 1970, political scientist Nassif Nassar wrote: “We can predict the beginning of the end of sectarianism because it has exhausted all its propulsion
potentials during its evolution and since new forces are starting to act
while completely rejecting it” (2016, p. 113). But today, almost all active
parties stem directly from a sectarian community, adopting its discourse.
While sectarianism was once “understood as a dishonourable perversion
that must be hidden at all costs” (Beydoun, 1993, p. 91) nowadays, “the
denomination’s rights”, “respecting sectarian balance”, and “considering
the obsessions of a certain community” have become recurrent expressions in public interventions and discussions amongst highest leaders
and officials. It is clear that “the control and discipline exerted by the
leadership of any denominational or sectarian group are bolstered rather
than weakened” (Traboulsi, 2016, p. 45).
In a study we undertook on the civil movement of 2015, we showed how
any question, regardless of its nature, can be considered through a religious-sectarian scope, and how every cross-community movement can be
perceived as a threat to each community’s privileges: it is doomed to fail
or to suffer a sectarian redefinition6. Threats are invented or amplified for
members to adhere more fully to their group. Keeping up this inter-com4
5
6

A minority is “any group of people who, because of their physical or cultural characteristics, are singled out from the others in the society in which they live for differential
and unequal treatment, and who therefore regard themselves as objects of collective
discrimination” (1945, p. 347).
There are considerable variations about the numerical heft of the seventeen communities. None has absolute majority in numbers.
Since they advocate a sectarian division of seats in midsized circumscriptions, electoral laws prevent any cross-community movement with a national calling from getting
any consequential institutional representation.
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munity conflict atmosphere that masks other inequality factors, the political system blocks any attempt at identity and institution reconfiguration
outside of sectarian thinking.
If it is not creating armed conflict situations (as was the case in 1975),
the minority system takes on another aspect: institutional blockage. This
was apparent in the presidential vacuum between November 2007 and
May 2008, then from May 2014 to October 2016, but also in several other
circumstances: three parliament mandate extensions (between 2013 and
2018) in the absence of a draft law that saw the light five years later; long
delays in forming governments (five to ten months for the last five governments), a failure to renew constitutional council members since 2015,
a failure to vote on a budget since 2005, etc.
On an institutional level, “after the denominations divided jobs, they took
over institutions and annexed them. Those that were not completely endorsed were split up: universities, branches, hospitals” (Sayegh, 2007, p.
50). Furthermore, according to the ex-minister and former president of
the civil service committee Khaled Qabbani (2017, p. 51), “state directorates and institutions became feudal domains for denominations and
parties; some leaders treated them like their own properties, refining
the parties’ political exploitation under the slogan of sectarian rights”.
While the constitution, in its 1990 amendment, mentioned the sectarian
distribution of first-category jobs exclusively (rather, “exceptionally” and
“without determining what job went to each denomination” – as stipulated in the Article 95), successive governments made sure to consecrate the
concept of sectarian division of various public service category and jobs
(regardless of their types and categories). This logic of consensus “has
encouraged clientelism as a privileged mode of political exchange” (Ruck,
2018, p. 36), promoting corruption in the public sector.
Recently, several positions were taken to prevent anyone from laying a
hand on certain positions that are customarily reserved for certain denominations. Ministries, administrations, public institutions or their
branches have become monopolized by specific denominations. This anchors the concept of “sectarian job discrimination”. Even when it comes
to nationalism or national political issues, they are often linked to certain denominations and not others, making them “specialized denominations” (Beydoun, 2012, p. 76). This sectarian logic also serves to subjugate sectarian groups to the countries with which they share a “religious”
connection, and propels them into ideological conflicts beyond Lebanese
borders; it also leads to the establishment of local armed organizations
with ties abroad –be it during wars or after them – which compete with
the central state and can sometimes destabilize it.
72
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On another level, if all attempts to establish a common civil personal status code have failed since 1924 (individuals must be members of one of
the 18 officially recognized religious communities before they are even
born), establishing optional civil marriage seems to be doable with the
current state of affairs. This fundamental step, however, remains blocked.
It was most recently launched again (in February 2019) by the new Minister of Interior Raya El-Hasan, but the debate around it was quickly shut
down following the ferocious reaction of various clergy entities, which
went as far as calling leaders who would work for the adoption of civil
marriage, apostates.
3. Media sphere

Sectarian logic can also show up in media speeches. There is a communal-sectarian identity characterizing all media channels, with each community imposing its standards to its channel. “Attacking media is tantamount to attacking the symbol of a community, or even a religion”, and
“risks causing a serious crisis” (Abou Assi, 2009, p. 50) or clashes.
In the aftermath of the civil war, the Lebanese audio-visual landscape
was reshaped in a political-sectarian way (1996). Despite this partition,
television channels do not consider themselves to be spokespersons for
‘their’ respective communities. However, the religious topic (whether it
be social or dogmatic) is given a prominent position in certain programs.
This also includes TV news shows, which play a major role in tracing the
borders of respective communities (sometimes in the name of religious
“coexistence”). Miraculous stories are often featured in news bulletins
broadcasted on Christian channels, and other dogmatic references are
present on Muslim channels.
In a study we recently published about the content of news bulletins on
four private channels (Jreijiry & Abi Tamer, 2018), we reached the conclusion that these channels promote religion and religious belief as a
dominant adherence and reference framework, and that they therefore
participate in creating or solidifying collective identities strongly based
on religious adherence.
Likewise, every year, there are many occasions in which religious ceremonies are broadcasted live or replayed on local TV chains, granting religion and speeches made by religious leaders a remarkable position. In
a report we prepared for the Maharat Foundation (2015) about media
coverage of religious issues in social talk-shows, we reached a conclusion
about the grasp these religious leaders have on space allocated to social-religious themes. They are the favoured guests of these social shows
and are interviewed on several topics. Claiming to speak in the name
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of the believers, religious leaders intervene in their social and political
choices. The report also concludes that there is a “marginalization” of civil society representatives, especially when their version of a phenomenon
or an event diverges from that defended by religious representatives. We
must note here that General Security resorts, out of its own free will, to
consulting religious leaders before allowing certain shows/works to be
broadcasted. Based on the opinion of the Catholic Centre for Information or the Dar Al-Fatwa, General Security bans TV shows or series, plays,
movies, or books, while these religious authorities do not resort to justice
for that.
4. Physical space

On another level, sectarian logic can now be seen by the withdrawal of
state institutions from the public space, in favor of a local, communal management. Public spaces have been repossessed by various communities,
trying to make the signs of their adherence even more visible, tracing the
borders of each sectarian group in fine filigree. Take, for example, streets in
new neighbourhoods, peppered with ostentatious religious signs in strategic locations. On one hand, statues of saints or the Virgin Mary; on the
other hand, linguistic content structures bearing mentions of God or the
Prophet, or referencing Quran verses. There is no street – and I would say
no building – escaping this setup in the new neighbourhoods of the capital’s suburbs. This initiative can come from local powers, citizens, or both
at the same time. It is important to note that these images carry no explicit
content and are not linked, for the most part, to any place of worship. So
if the appearance is simplified religious references, the core is to mark the
influence area of each denomination. As Roland Barthes noted (1957, p.
213), image is “more imperative than writing. It imposes the significance
of a strike without analysing or dispersing it”. “Mixed” neighbourhoods
are becoming gradually rarer. Additionally, churches are taking a page out
of the traditional book of mosques, and use their speakers more frequently during certain prayers or during certain periods of the liturgical year.
Incidentally, we note that several municipalities formally prohibit real estate sales between Christians and Muslims. Others prohibit the sale of
alcohol (even though arak, a very strong local alcoholic drink, is a main
pillar of Lebanese cuisine). This measure is becoming more accepted in
regions with so-called “strong religious sensitivities”.
5. Conclusion

In conclusion, according to Barthes, myths are a communication system
(1957, p. 211). It is through communication that the historically-con74
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structed myth of sectarian minorities has been consumed “in its most
complete sense”, as defined by Raoul Girardet (1986, p. 98): “fiction, explanation system, and mobilizing message at the same time”. While the
regional situation seems to be critical, with the conflicts it generates that
take on the feeling of a sectarian-type identity struggle, “it is during ‘critical times’ that political myths impose themselves with the most intensity”
(idem, p. 178). Today, in Lebanon, this is concretized in an identity withdrawal based on sectarian adherence.
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“Tanrı kimisine aş verir diş vermez,
kimisine diş verir aş vermez”
Türk Atasözü
Öz: Festivalleri, kutsal günlerde ve cenazelerde düzenlenen yemekleri, yasakları ve
kurban törenleriyle dini hayat Antik Çağ insanının beslenme alışkanlıklarını önemli derecede etkilemiştir. Bu tür festivallerde insanlar yiyeceklerini tanrılarla paylaşıyor, zengin ve güçlüler de güçlerini perçinliyordu, ayrıca kutsal günlerde sunulan
yemekler de geleneksel yemek anlayışının oluşmasında etkili oluyordu. Demeter ve
Eleusis öğretisi aracılığıyla tahılın insan hayatındaki yeri vurgulanıyor, Dionysios’un
insanlara bağcılığı ve şarap yapımını öğrettiği aktarılıyor, Persephone’nin kaçırılışı
öyküsünde öte dünyanın yiyeceklerinden kaçınmak tavsiye ediliyordu. Tanrılar insanlara bazı besinleri serbest kılmışken bazılarını temelden yasaklamış, Güneş Tanrının sığırları örneğinde olduğu gibi bazılarının yenmesini de belirli şartlar altında
kısıtlamıştı. Ölümsüzlük iksiri gibi görülen nektar ve ambrossia adlı yiyecek ve içecek yalnızca tanrıların kullanımına sunulmuştu, bunlara ulaşmak isteyen ölümlüler
bedelini ödemek zorundaydı. İnsanoğlu kendisine sunulan yiyecekleri belirli şartlar
altında tüketmeli ve bunları tanrılarla paylaşmasını da bilmeliydi. Ancak neyin, ne kadar paylaşılacağı konusu net değildi, çünkü Prometheus Zeus’u kandırıp payına razı
etmiş, ancak bu açık gözlülüğünden dolayı da cezalandırılmıştı.
Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Beslenme, Ölülerin Yiyecekleri, Yasaklı Yiyecekler, Nektar ve Ambrossia
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ABSCONDED FOODS IN THE ACCOUNT OF
MYTHOLOGICAL SPEECH

Abstract: Religious life has greatly influenced the eating habits of the people of Antiquity with its festivals, holy days, funerals, bans and sacrifices. At such festivals,
people shared their food with the gods, and the rich and the strong people riveted
their strength, and the food served during the holy days also contributed to the conception of traditional food. Through the creeds of Demeter and Eleusis, the place of
grain in human life is emphasized, and Dionysios teaches people about viticulture
and winemaking. In the story of Persephone’s abduction, it is recommended to avoid
the food of the afterlife. The gods had freed some nutrients to humans and forbade
them to be fundamentally forbidden, as in the case of the Sun God’s cattle, restricting
the eating of others under certain conditions. The food and drink called nectar and
ambrosia, which seemed to be the elixir of immortality, were made available only to
the gods. Mankind should consume the food offered to him under certain conditions
and know how to share it with the gods. However, it was not clear what was to be
shared and to what extent, because Prometheus had tricked Zeus into his share, but
he was punished for his tricks.
Keywords: Mythology, Nutrition, Food of Deads, Absconded Food, Ambrossia, Nectar
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1. Giriş
Bu bildirinin amacı Eski Batı Mitolojik anlatım geleneğinin besin maddeleriyle olan ilişkisini yasaklama ve esirgeme kavramları açısından incelemektir. Buradaki besin maddeleri et, şarap, ekmek gibi fiziki veya nektar,
ambrossia ve ölüler diyarının yemekleri gibi tinsel anlamlar taşıyor olabilir, bizim amacımız öykü ve örnekler üzerinden mitolojik anlatım sisteminin vermek istediği asıl amaçları açığa çıkarmaktır. Metin boyutundaki
kısıtlamadan dolayı örnekleme evreni küçük tutulmuş, her bir konu bir
veya iki örnekle açıklanmaya çalışılmıştır.
Birçok ulusun yaratılış öyküsü doğrudan ya da dolaylı olarak besin ilgili
temalar içerir, daha doğrusu düzenli besin üretimi teması daha yaratılış
anlatılarında bir çözüme kavuşturulmuştur. Örneğin; Sümer mitolojisinde
Enlil tanrılara yiyecek sağlaması için Tahıl Tanrıça’sı Aşnan ile sığır-tanrı
Lahar’ı yaratır. İnsanoğlu bu ikilinin görevlerini aksatmaları üzerine kesintisiz besin üretimini sağlamak için yaratılmıştır (Hooke, 2002, s. 3233). Çin yaratılış efsanesinde Tanrıça Guan Yin’in göğüslerinden fışkıran
süt pirinç tarlalarına dolar ve insanoğlu süt dolu tarlalarda pirinç yetiştirip açlığını bastırır (Bonnefoy, 2000, s. 140-43). Tahmin edileceği üzere
Mayave Kuzey Amerika söylencelerinde tanrıların insanoğluna armağanı
mısır olur (Standage, 2016, s. 30). Günümüzde İsveç, Danimarka ve Norveç’teki söylencelerden oluşan İskandinav mitolojisine göre başlangıçta
her yer buz ve sisten ibaretti. Ilık rüzgarlar esip buzların bir kısmını eritti,
eriyen buzlar buluta dönüştü, buluttan da Audhumblla adında bir inek
türedi. İşte bu inek geri kalan buzu ve kırağıyı yalarken bir heykeltıraş
gibi insan formundaki ilk tanrıyı yarattı; tanrı ise insanı ve insanın yiyeceğini yarattı (Bulfinch, 2011, s. 360). İskandinav ve Germen mitolojisinin
baş tanrısı Odinsavaşçılarına evi Valhalla’da bitmez tükenmez sofralarda
ziyafetler veriyordu. Onun konuklarına sunduğu iri ve yağlı domuz Schrimnir her sabah kesilip pişirilse de her gece yeniden ete bürünüyordu
(Bulfinch, 2011, s. 362) Burada kesintisiz bir bolluk ve bereket simgeleniyordu. Çingene mitolojisinde insanoğlunu beslemek vatraşi adındaki
çiftçi ve bahçıvanların göreviydi, Hint mitolojisinden izler taşıyan öykülere göre yaratılış temasında bir ağaç yer alıyordu ve hem insanlar, hem
hayvanlar hem de onların yiyecekleri kökleri derinlerde olan bu ağaçtan
geliyordu (Berger, 2000, s. 45-48). Fin destanı Kalevala’da her şey suyun
içinde başlar, Tanrıça Vainomöinen her türlü nebatı ve ağacı yetiştirmesine karşın henüz mutlu olmayan ozanın isteği üzerine arpayı da yetiştirir
ve onun kullanımına verir (Kalevala, II. 1-287).
Festivalleri, kutsal günlerde ve cenazelerde düzenlenen yemekleri, yasakları ve kurban törenleriyle dini hayat Antik Çağ insanının beslenme
alışkanlıklarını önemli derecede etkilemiştir. Bu tür festivallerde insanlar
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yiyeceklerini tanrılarla paylaşıyor, zengin ve güçlüler de güçlerini perçinliyordu, ayrıca kutsal günlerde sunulan yemekler de geleneksel yemek anlayışının oluşmasında etkili oluyordu. Tanrılar ve onların istekleri
gündelik hayatta yer bulan şölenlerde ve yemekli davetlerde de göz ardı
edilmiyor, her zaman onlara sunular yapılıyor ve gönülleri hoş tutulmaya çalışılıyordu. Bu kapsamda yasaklı yiyeceklerden uzak durmak iyi bir
fikir olabilirdi. Elbette tanrılar yalnızca yasakları ile değil insanlara verdikleri armağanlarla da beslenme düzenine katkı sağlıyorlardı, Demeter
ve Eleusis öğretisi aracılığıyla tahılın insan hayatındaki yeri vurgulanıyor,
Dionysios’un insanlara bağcılığı ve şarap yapımını öğrettiği aktarılıyor,
Persephone’nin kaçırılışı öyküsünde öte dünyanın yiyeceklerinden kaçınmak tavsiye ediliyordu.
Eski batı mitolojisinde besinlerin kendisi gibi besin üretme teknikleri de
insanlara tanrılar tarafından verilen armağanlar arasındadır, ancak bu
besinlerin bazıları serbest kılınmışken bazıları temelden yasaklanmış,
Güneş Tanrının sığırları örneğinde olduğu gibi bazılarının yenmesini de
belirli şartlar altında kısıtlanmıştır. Ölümsüzlük iksiri gibi görülen nektar
ve ambrossia adlı yiyecek ve içecek yalnızca tanrıların kullanımına sunulmuştu, bunlara ulaşmak isteyen ölümlüler bedelini ödemek zorundaydı.
İnsanoğlu kendisine sunulan yiyecekleri belirli şartlar altında tüketmeli, tanrının bu konudaki görüşlerine uymalı ve onları ödüllendirmeliydi,
özellikle yasaklı yiyecekleri tüketenlerin başlarına neler gelebileceği yalnızca mitolojinin değil, semavi dinlerin de öğretileri arasında kendisine
bir yer bulmuştur. Eski Ahitte yer alan ve daha sonraki semavi dinleri de
etkilediği açıkça görülen cennetten kovulma imgesinin yasaklı yiyecekle
temsil ediliyor olması toplumsal hafızada önemli bir yer tutmuştur. Cennetteki yasaklı yiyecek dünyaya, dünyadaki de cehenneme doğrudan bir
geçiş kapısı açtığından Yahudiler ve Müslümanlar yasaklı yiyeceklerle
aralarına belirgin çizgiler koymuşlardır.
2. Ana Sorunu Belirlemek

Adem ile Havva dünyaya aç bir karınla gelmişlerdi, kendilerine yasaklanmış olan bir ağacın meyvesinden yemeleri cennetten kovulmalarına
neden olmuştu, böyle bir durumda yeni atandıkları yaşam alanlarında
neleri yiyip nelerden kaçınmaları gerektiğine nasıl karar vereceklerdi.
Dahası akıllarında korku uyandıracak olan bu olay karşısında nasıl olacak
ta bir beslenme düzeni oluşturabileceklerdi. Yapraklarını örtünmek için
kullandıkları incir ağacının meyvesini yiyip yemeyeceklerine bile karar
vermek zor olacaktı. Soylarının devamı, yani insanoğlu onların açlık kaderini paylaşmaya devam etti, dünyaya gelen her yeni birey aç bir karınla
doğuyordu.
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Öykünün ters yüz edilmiş bir versiyonunu da Sümer Mitolojisinde buluyoruz. Aklı ve zekasıyla ön planda olan tanrı Enki’nin yaratıp koruduğu
Adapa (Akadca Adammu) cennette yaşamakta iken kendi canını korumak
için bir şekilde güney rüzgarının kanadını kırmak zorunda kalır. Bu şekilde sert esen rüzgarlar durmuş, dalgalanan deniz dinmiş ve Adapa hayatta kalmayı başarmıştır. Baş tanrı Anu rüzgarın aniden kesilmesine neden olan kişinin Adapa olduğunu öğrenince onu huzuruna çağırıp hesap
sormak ister. Enki kendi yarattığı ve kendisi gibi bilgelikle donattığı Adapa’nın baş tanrı Anu karşısında hesaba çekileceğini bilir, ona nasıl davranması ve kendisini nasıl savunması gerektiğini öğretir, ayrıca Anu’nun huzurunda hiçbir şey yiyip içmemesi konusunda onu uyarır. Adapa Anu’ya
hesap verir ve canı bağışlanır, Anu bu bilge kişiyi ölümsüzlükle ödüllendirmek istediği için ona ölümsüzlük ekmeği ve suyu verilmesini emreder (Kınal, 1977, s. 58). Ancak Adapa kendisine sunulanları yiyip içmez,
Anu sebebini sorduğunda Enki tarafından bu şekilde öğretildiği cevabını
alınca Adapa’yı cennetten kovar, ölümlü bir insan formunda dünyaya atar.
İki öykü de cennetten kovulmayla ilgilidir, birinde yasaklanmış meyvenin
yenmesi, diğerinde de tanrının sunduğu yiyeceklerin kabul edilmemesi
cennetten kovulmak için yeterli olmuştur. Enki kendi yarattığı ilk insanı
bilgelikle ödüllendirmiş, ancak ölümsüzlüğü elinden almıştır (Bottéro ve
Kramer, 2017, s. 521).
Bu iki öykü insanoğluna neleri yiyip içmesi gerektiği konusunda önemli
dersler sunar, aslında her ikisi de birer aldatmaca içermektedir ve doğru olanı insanın kendisinin belirlemesi konusunda uyarı niteliği taşır. Bir
başkasının etkisinde hareket eden an figür yasaklı olanı yediğinde ya da
tanrısal ikramı reddettiğinde cezalandırılır.
3. Öte Dünya’nın Yiyecekleri

Eski Yunan Mitolojisindeki Persephone’nin kaçırılışı ile Sümer Mitolojisindeki İnanna’nın Ölüler Diyarına ziyareti bir arada anlatıldığında yeryüzüne ve ölüler diyarına ait besinlerinin birbirinden net bir şekilde
ayrıldığı görülür. Demeter’in kızı Persephone’nin kaçırılışının anlatıldığı
öykü aslında mevsimlerin döngüsüyle ilgilidir. Hades kırlarda çiçek toplayan genç kızı görünce aşık olur ve onu yeraltı dünyasına kaçırır. Anne
Demeter bu durum karşısında görevlerini askıya alır ve kızını aramaya
koyulur, çeşitli tanrı ve kişilerden yardım aldıktan sonra sonunda kızının
yerini öğrenir (Warren, 2018, s. 108). Baş tanrı Zeus yer altı dünyasında Hades’in yanında bulunan kızın ancak orada bir şey yiyip içmediyse
kurtulabileceğini bildirir. Ne yazık ki genç kız son anda bir nar tanesini
dişlemiştir. Demeter’in görevlerini yerine getirmeyi reddetmesi ile doğa
ölüme terk edilmiştir, bunun insanoğlu ve tanrıların yaşantısı üzerindeki
etkileri de göz önünde bulundurularak yapılan pazarlık sonucunda kızın
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yılın üçte birini yer altı dünyasında geri kalanını da annesinin yanında
geçirmesine karar verilir (Homeros İlahileri, çev. 2008, s. 16-32). Öykü
tam anlamıyla mevsimsel bir döngüyü anlatıyor, ancak ölüler diyarına ait
yiyeceklerin yalnızca orada yaşayanlara ait olması ve bu yiyeceklerden
tüketen birinin artık oraya ait olacağı bilgisi açıkça gösteriliyor.
Karşıt öykü olarak sunduğumuz İnanna’nın (İştar) ölüler diyarını ziyaretinde tanrıça yer altı dünyasının sahibesi ablası Ereşkigal’in hükümranlığına tehditkar bir giriş yapar. Metinler İnanna’nın amacının tam olarak ne
olduğunu söylemese de iki kardeş arasındaki bu güç gösterisi gök yüzü,
bereket ve aşk tanrıçası İnanna’nın ölümüyle sonuçlanır. Tanrıça ölüler
diyarına girmeden önce hizmetkarı Ninşubur’a üç gün içinde dönmezse
başına kötü bir şey geldiğini anlamasını ister ve sırasıyla Enlil, Nanna ve
Enki’ye başvurmasını söyler. Eğer ilk iki tanrının bir yardımı dokunmazsa Enki kurtulması için yaşam ekmeği ve suyu temin edecektir (Kıymet,
2014, 23). Beklendiği gibi ulak Enki’ye kadar varır. Tanrı Enki duydukları karşısında şaşırır. Tırnaklarının arasından aldığı topraktan yarattığı
kurgaraya hayat ekmeğini, kalatura da hayat suyunu vererek İnanna’ya
ulaştırmalarını emreder. Bedeni bu ekmek ve suyla ovulan tanrıça yeniden hayata döner. Ancak kalıcı olarak yer yüzüne dönebilmesi için kendi
yerine geçecek birisini bulması istenir, ne var ki bu göreve yalnız gönderilmez, yer altı dünyasının en acımasız, ifrit canavarlarından galla cinleri
ona eşlik etmektedir, metinler bu cinlerin yemek içmek bilmez olduklarını vurgular. Böylece onların da yer yüzünde bir şeyler yiyip içmeyeceklerinden emin olunmuştur. Burada ölüler diyarına ait olmayan, yani yaşam
içeren besinin ölmüş bedene yeniden can verdiği görülür ki Persephone’nin başına gelenin ters yüz edilmiş hali gibidir. Benzer anlatım ögeleri
Uzakdoğu Mitolojilerinde de görülür. Örneğin Japon Mitolojisinde tanrı
İzanagi erken ölen eşi İzanami’yi yeryüzüne geri getirmek için ölüler diyarına (Yomi) gider ve ülkesinde işlerin henüz tamamlanmadığını geri
dönmesi gerektiğini söyler. İzanami buna cevap olarak artık dönemeyeceğini, çünkü Yomi ülkesinin tenceresinde pişen yemekten yediğini, artık
bu ülkeye ait olduğunu söyler (Tekmen, 2018, s. 73).
4. Esirgenmiş Yiyecekler

Eski Yunan Mitolojisinde tanrıların insan yaşamı ve beslenme düzeni üzerindeki etkisi Hesiodos’un Theogonia (534-565) adlı eserinde Prometheus’un Zeus’u aldatmaya giriştiği bir düzeni anlattığı bölümde açıkça ortaya çıkar. Bilindik öyküde Prometheus kurban ettiği sığırın kemiklerini
güzel yağlarla örtüp bir yana bırakır, diğer yanda da yenilesi güzel etlerin
üzerini bağırsak ve deri parçasıyla kapatıp Zeus’a bu yığınlardan birini
seçmesini söyler. Zeus seçimini yaptığında aldatıldığını anlar ve ateşi insanların elinden alır. Ardından da insanların ete sahip olsa bile ateşten
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yoksun kaldıkları için bunu yiyemeyeceklerini söyler. Yukarıdaki atasözünü doğrular nitelikteki öykü mitolojik anlatım sisteminde bir yoksunluk ve eksiklik teması olarak değerlendirilebilir, gerçi öykünün sonunda
Prometheus’un tanrıların katından ateşi de çalarak insanlığa armağan
ettiği anlaşılır. Yine aynı ozanın İşler ve Günler (42-105) adlı destanında
Prometheus’un tanrıların katından ateşi çalmasına karşılık verilen cezanın yani Pandora’nın yaratılışının anlatıldığı bölümde Zeus’un ateşi insanlardan sakladığı ve yiyeceklerin yer altına saklandığı söylenir. Öyle ki;
bu söylenenler yapılmamış olsa insanlar bir yıllık yiyeceklerini bir günde
çıkarıp ardından yatmaya başlayacaklardır. Ancak tanrıların bu hamlesi
insanı besine ulaşmak için durmaksızın çalışmaya mahkum kılmıştır.
Öyküyü destekleyen bir anlatı da Soylar Efsanesinden gelir. Yine Hesiodos’a (İşler ve Günler, 108- 142) göre yaratılan ilk insanlara altın soy
deniyordu, bunlar yiyeceklerini bulmak için çalışmak zorunda değillerdi,
topraktan kendiliğinden adeta bereket fışkırıyordu. Bu soy tanrıları unutup ta toprağa karışınca, gümüş soy adlı ikinci kuşak insanlar yaratıldı,
bunlar boy, pos ve ömür bakımından altın soydan geri bırakılmakla yetinilmemiş, yiyecekleri de toprağın altına saklanmıştı. Bundan sonra gelen tunç, demir ve taş soylu insanlarda durum daha da kötüye gitmiş ve
insanlar bir lokma yiyecek için bir biriyle savaşır hale gelmişti. Modern
batı tarihçilik anlayışında durmaksızın bir kötüye gidişin temelini oluşturan bu soylar efsanesi bir bakıma tarih öncesi çağların tanımını verir
gibi görünüyor, yiyecekleri topraktan fışkıran altın soy avcı-toplayıcıların
yaşadığı Paleolitik Dönemi, Yer altına gizlenmiş yiyecekleri bulup çıkarmakla yükümlü olanlar da tarımın başladığı Neolitik Dönem insanını temsil ediyor olabilir, ancak özünde mitolojik sistemin bir yoksunluğa doğru
evrildiği anlatılıyor (Güveloğlu, 2018, s. 45 vd).
Homeros (İlyada, V. 334-342) Eski Yunan Mitolojisinde antropomorfik
olarak tasarlanan tanrıların ekmek yemediklerini ve şarap içmediklerini
söylese de Olymposluların kendi aralarında bitmek bilmez şölenler düzenledikleri aynı metinlerde yer alır, bu kapsamda insanlarla aynı yemekleri paylaşmış oldukları da söylenebilir, yalnızca ölümsüzlük verdiğine
inanılan nektar ve ambrossia tanrıların kullanımına ayrılmıştır, metinler
bu iki besini tüketenlerin ölümsüz olacağını açıkça dile getirir. Gerçi tanrılar ellerinde bolca bulunan nektar ve ambrossiayı yalnızca beslenmek
için kullanmazlar. Homeros’a ait metinlerde bedenlerini nektarla yağladıkları, atlarını ambrossia ile besledikleri ve güzel kokmak istediklerinde
bedenlerine parfüm yerine sürdükleri görülür, yine de ölümsüzlük veren
bu besinler insanoğlundan saklanmıştır. Ancak olağanüstü durumlarda
ve olağanüstü işer yapmış kişilerin bu yiyecekleri tüketmesine izin verilebiliyordu. Örneğin Eski Yunan kahramanlık öykülerinin başrol oyuncu87
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su Herakles kuzeni Eurystheus’un kendisine verdiği 12 ölümcül görevin
üstesinden geldikten sonra ölümle tanışacağı sıra Zeus’un eliyle Olympos
dağına çıkarılmış ve kendisine nektar ile ambrossia verilmişti.
Troia Savaşı kahramanlarından Akhilleus da tanrısal yiyeceklerden tatma şansını yakalamış azınlık arasında yer alıyordu. Zeus Akha kahramanı
Akhilleus’un savaşa ara verilip de arkadaşları yemeğe gittiği sırada gemilerin önünde yalnız başına oturduğunu görünce hemen Athena’yı yanına
çağırtmış ve açlıktan bitap düşmemesi için Akhilleus’un ağzına tanrı şarabı ile tanrı balı dökülmesini ister, böylece o yemek yemese bile dinç ve
güçlü olacaktır (Homeros, İlyada, XIX. 344-354).
5. Yasaklanmış Yiyecekler

Mitolojik anlatım sisteminde bazı besinlerin tüketilmesi mutlak bir şekilde yasaklanmıştır. Yasaklı besinler arasında bulunan Güneş tanrıya ait sığırların yenmesi ve bu hatayı işleyenlerin başına gelenler Homeros (Odysseia, XII. 320-375) tarafından anlatılır. Troia savaşından kurtulan bir grup
maharetli askerin eve dönme mücadelesinin anlatıldığı Odysseia’nın XII.
bölümünde İthake kralı Odysseus ve arkadaşlarının yolu Güneş Tanrının
adasına düşer burada yaklaşık bir ay boyunca mahsur kalan zorunlu misafirler gemilerinde ekmek ve şarap buldukları sürece kendi yiyeceklerini tüketirler, ancak açlık bastırıp mideleri kazınmaya başlayınca ilkin
oltalarla, ağlarla kuş ve balık avlamaya koyulurlar, bu türden yiyecekler
onlara yetersiz gelmiş olacak ki daha önce uyarılmış olmalarına ve Güneş
Tanrı’nın her şeyi gördüğünü bilmelerine karşın Tanrı’nın adadaki kutsal
sığırlarından birini keser ve yerler. Bu sırada Odysseus adanın içlerinde
çıktığı av seferi sırasında yorgunluktan uyuya kaldığı için adamlarının
işlediği günaha bulaşmamış ve dişlerini kutsal sığırın etlerine geçirmemiştir. Normalde sığır eti yasak değil, makbul sayılabilecek yiyeceklerden
birisi olurdu, ancak bu sığırların mülkiyeti bir tanrıya ait olduğu için değil
yenmesi, dokunulması bile bir ceza gerektirirdi. Elbette bu yaptıkları cezasız kalmadı. Kısa süre sonra hava açıp elverişli rüzgarlar ortaya çıkınca
Odysseus ve adamları tekrar yelken açtılar, Ancak Zeus onların bu yaptıklarına karşılık gemilerini yıldırımlarıyla vurdu, geriye yalnızca Odysseus’un gemisi kalmıştı (Homeros, Odysseia, XII. 400-420).
Yasaklamalar bazen belirli bir süreliğine tüm yiyecekleri kapsayabiliyordu. Semavi dinlerde çok daha belirgin biçimde karşımıza çıkan oruç Hıristiyanlık öncesi Eski Yunan ve Romalıları arasında da yaygındı (Grimm,
2004, s. 35). Oruç günlerinde günün tamamında ya da belirli bir döneminde hiçbir şey yenmez, oruç tamamlandığında da tanrılar adına bir kurban
kesilirdi (Grimm, 2004, s. 38). Tanrıça Demeter Hades tarafından kaçırılan kızı Persophone’yi geri alıncaya kadar oruç tutmuştu, bununla bağ88
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lantılı olarak Atina’da kadınlar Thesmophoria Festivalinin dördüncü gününde, ayrıca yine tanrıça adına düzenlenen mikro ve makro festivallerde
oruç tutmayı adet haline getirmişti. Romalılar da Ceres adıyla tanıdıkları
tanrıçanın acısını hafızalarında canlı tutmak için kutladıkları ieiunium Ceresis festivalinde oruç tutarlardı (Grim, 2004, s. 40). Oruç günleri tanrılar
adına kurban kesilmesi ve oruç tutanların bir arada kurban etlerini yemesiyle sonlanırdı (Dupont, 2015, s. 78). Bu kurbanlar belirli süreliğine
yemekten uzak kalan yakarıcıların berekete kavuşmasını simgeliyordu.
Sonuç

Festivaller ve gündelik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan şölenler Antik Çağ insanına geleneksel beslenme düzeninin oluşturulmasında
yol gösterici olmuştur. Bununla birlikte Homeros’un destanlarından beri
Antik Çağ edebiyatı yiyecekle mitolojik öğretiyi bir araya getirme çabası
içinde olmuştur. Bu öğreti özüne inildiğinde kısmi yasaklamalar ve engellemeler içerir. Öte yandan Demeter ve Eleusis öğretileriyle tahılın önemine dikkat çeker ve ister istemez insanı tahıla dayalı beslenmeye yönlendirir (Baudy, 2003, s. 177). Bu durum Neolitik Dönem’de ortaya çıkan
yaşam biçiminin mitolojik anlatıya yansıması gibi görülebilir.
Tanrıların insanlara ait yiyecekleri tüketmeleri onları ölümlü yapmaz,
ancak ölümlülerin tanrılara ait yiyecekleri tüketmeleri onlara güç kazandırır, nektar ve ambrossia ise ölümsüz bir yaşam sunar, bununla birlikte
ölüler diyarına ait yemekleri yediklerinde bazen kalıcı olarak ölüler diyarına geçer, bazen de iki dünya arasında geçiş yapabilme yeteneğine kavuşurlar. Yani yiyeceğin hangi boyuta ait olduğu ve kimler tarafından tüketilebileceği mitolojik anlatıda kendisine bir yer bulmuştur. Bunun gündelik
yaşantıdaki karşılığı ise cenaze yemeklerinde bulunabilir. Burada ölen
kişinin yeraltı dünyasına ait yemekleri tüketip artık ölü olduğunu kabul
ettiği anda hayatta olanlar da yer yüzüne ait yemekleri yiyerek buraya ait
olduklarını ortaya koyarlar.
Farklı türden besin maddelerinin anlatılarda bir yer bulması mitolojik anlatım sisteminin alegorik yakıştırmalar yapmayı sevmesinden kaynaklanabilir. Örneğin narın bolluk bereket gibi simgeleri yanı sıra kuzey yarım
kürede meyvenin dallarda olgunlaşmaya başladığı sonbahar mevsimini
de temsil etmesi gibi durumlar sıkça baş vurulan yöntemlerdendir.
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POPÜLER DUVAR HALILARININ MİTOLOJİK
MOTİFLERİ ÜZERİNE
Ali Osman ÖZTÜRK1

Öz: Türkiye’de özellikle taşra evlerinde duvar süsü olarak kullanılan fabrikasyon dokuma ürünlerinde belli başlı motifler ön plana çıkmaktadır. Bunlar, geyik, tavus kuşu,
aslan vb. hayvanlar; Kâbe, cami. Tac Mahal, İstanbul (Boğaz) köprüsü gibi yapılar
veya Kahveci Güzeli, Kız Kaçırma gibi insan figürleridir. Bildirimizde özellikle geyik,
tavus kuşu ve aslan motiflerinin mitolojik kaynak ve işlevleri üzerinde durulacak, örnek duvar halılarındaki işlevsel kullanımına dikkat çekilecektir. Bildiride tarama ve
betimsel yöntemler kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: duvar halısı, geyik, tavus kuşu, aslan, mitolojik motif, işlev

ON THE MYTHOLOGICAL MOTIFS OF POPULAR
TAPESTRIES
Abstract: Certain motifs come to the fore among the popular fabricated woven products used as wall decorations in Turkey, especially in rural homes. These are animals
like deer, peacocks, or lions; structures such as Kaaba, mosques, Taj Mahal, Istanbul
Bridge (Bosphorus); or some human figures such as Kahveci Guzeli (the Beautiful Coffee Maker), or Kiz Kacirma (the Abduction of Girl). Especially mythological meanings
and functions of deer, peacock and lion motifs will be discussed, and the functional
use of these in sample tapestries will be emphasized in this paper. Literature review
and descriptive methods will be used in the paper.
Keywords: Tapestry, deer, peacock, lion, mythological motif, function
1
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1. Giriş
“Mythos” sözcüğünün karşılığını bir hayli geniş bulan Derman Bayladı
(2005, s. 7), en çok, “masalsı öykü” anlamı üzerinde durur. Bu “efsane”
karşılığını da giderek “uydurulmuş anlatılar, uydurmalar” ile eş tutar. Ona
göre mitoloji “tarih” değildir, “ama dikkatli ve araştırmacı bir gözle baktığımızda mitosların bir sis perdesinin ardından da olsa tarihsel gerçeklere
işaret ettiklerini de görebiliriz”. (…) “Klasik mitoloji [nasıl] Batı sanat ve
düşüncesinin ‘olmazsa olmaz’ temellerinden biri” ve “resim, heykel, mimarlık, tiyatro, opera, şiir, roman vb. bu gür kaynaktan alabildiğine yararlanmış” (Bayladı, 2005, s. 8) ise, ülkemizde de Türk ve İslam mitolojisinin
bu alanlarda yansımalarını bulabiliriz.
1.1. Duvar Halısı

Duvar Halısı, duvara asılmak için dokunan resimli ya da desenli dokumalara denir. İğne ile işlenmiş duvar halıları da vardır ama duvar halısının
asıl özelliği, örnek alınan bir resmin renkli ipliklerle dokunarak tıpkı bir
tablo görünümü almasıdır. Bu dokumalarda genellikle yün ya da keten
ipliği kullanılır; tek parça ya da bir dizi oluşturacak biçimde dokunabilir.
Dizi duvar halılarının her bir parçası ayrı asılabileceği gibi, yan yana da
asılabilir
(https://www.msxlabs.org/forum/sanat/206909-el-sanatlari-duvar
halisi.html#ixzz5ZxX33NRI : 10.02.2019)
İslam kültüründe resim, suret yasağına rağmen, ülkemizde evlerde duvar
halısı kullanımı ilginçtir. Bunun nedeni olarak araştırmacılar, kuş ve bazı
hayvan figürlerinin mekruh ya da günah sayılmadığına dair inançları göstermektedir. Örneğin Malik Aksel (1971, s. 269), “döşek, yastık ve halı”
gibi (ayak altı) eşyalar üzerindeki resimleri bu kapsamda belirtmektedir.
Ahmet Aytaç da (2012, s. 22-32) cami ve koyun-kuzu gibi ilginç motifleri
bir araya getiren örnekler yayınlamıştır.

Görsel 1: Kuzu motifli halı (foto: A. Aytaç)
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1.2. Araştırma malzemesi duvar halılarının üretim yeri hakkında
Bu popüler halıların üretim yeri hakkında, kaynak kişilerin verdiği bilgiler çelişkilidir. Üç kişi, geldiği yer olarak Almanya’dan geldiğini belirtmektedir. Nitekim internette satışta olan bir halının “Alman Malı” olduğu
belirtilmektedir. 18.04.2019 tarihinde sözlü bilgisine başvurduğumuz
halıcı Asım Kaplan, bu halılara “Şam işi” denildiğini, ancak Belçika’dan
geldiğini ve kaçak olarak yurda sokulduğunu ifade etmiştir. Aynı şekilde
(18.04.2019 tarihinde) sözlü bilgi veren Kahramanmaraşlı Fatih Tepebaşılı da, bunların eskiden Antep’e kaçak olarak getirildiğini tahmin etmektedir. Yeni olmamakla birlikte halen bazı (geyik, tavus, kahveci güzeli
motifli) ürünlerin 50-100 TL arasında satılmaktadır. Bilgisine başvurduğumuz dokuma el sanatları uzmanı Ahmet Aytaç da bunların yerli üretim
olmadığı görüşündedir.
1.3. Duvar Halılarının pratik işlevi

Çadır içinde korunma ve dekoratif amaçlı halı kullanma ihtiyacı daha göçebe toplumlarında gözlenen bir durumdur: “Çadırın esas iç süs donatımını millî desenlerin ihtişamı ve çeşitliliği ile büyülendiren duvar ve yer
halıları temsil etmektedir” (Baran, 2014, s. 50). Halı-kilim uzmanı Aytaç’ın
belirttiği üzere, adıyla müsemma olarak duvar halıları, yerine getirdiği işleve uygun olarak isimlendirilmektedir. Bu kapsamda, yerel ve evrensel
boyutta anılan ürünlerin iki işlevi aynı anda yerine getirdiğini görüyoruz.
“Konya ve civarı iklim olarak tamamen karasal iklim özellikleri taşıdığından kış ayları oldukça soğuk geçer. İklimden kaynaklanan kış aylarındaki bu soğuğun etkisini azaltmak için
bölge insanı birtakım tedbirler üretmek zorunda kalmıştır.
Bu tedbirlerden biride evin duvarlarından gelebilecek soğuğu azaltabilmek için duvara halı ya da kilim türü bir dokumanın asılmasıdır. Ayrıca dekoratif amaçlı ve geleneksel ev
döşeme anlayışının etkisiyle de duvara bu tarz bir dokuma
asılma alışkanlığı vardır” (Aytaç, 2003).

Rusya’da mevsim koşullarından dolayı duvar halılarının kullanılmasında
asıl amacın soğuktan korunma olduğu anlaşılıyor. Ancak, ilgili web sayfasındaki fotoların arka planında görüldüğü üzere, halıların ayrıca dekor
olarak kullanıldığı açıktır:
Duvar halıları öncelikle bir ısı yalıtım malzemesi görevini
görüyor. Özellikle, Sibirya gibi çok soğuk iklime sahip coğrafyadaki evlerin içinde duvar ile teması kesmek, ısı kaybını
önlemek için duvarlara yün halılar asılıyor. Duvar durumu
müsait ise bir odada iki ayrı duvara [da] halı asıldığını gör-
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müştüm. Sibirya’da yaşadığım dönemde kiraladığım evlerin
(ki bilenler bilir Rusya’da evler temel mobilyaları ve tefrişatı ile kiraya verilir) yatak olarak kullanılan ve duvara bitişik
divanların arkasında mutlaka bir duvar halısı asılıydı. Duvar
halıları olmazsa dışarıda -50 C’nin olduğu kış gecelerinde, uykunuz en tatlı anında buz gibi duvarla istem dışı mu[h]temel
bir fiziki temasınız size farklı şok hisler yaşatabilir. Bu sebeple, dekoratif olarak nasıl göründüğüne bakılma[k]sızın ısı yalıtımı için duvar halıları etkili, dekoratif sayılabilecek bir ısı
yalıtım malzemesidir (https://bulutali.com/2018/03/20/
rusyada-duvar-halisi-kulturu; 18.12.2018).

2. Yöntem

Popüler duvar halılarının mitolojik motiflerini ele almayı amaçladığımız
bu bildiride betimsel tarama yöntemini kullanacağız. Ürünlerin konu ve
motif çeşitliliğini tespit için internet taraması, Türkiye’de kullanılanların
tespiti için de temsili alan taraması gerçekleştirilecektir. Genel konu ve
motif dökümü içinde Türkiye’den elde edilenlerin yeri belirlenerek varsayımımızı sağlamaya çalışacağız.
2.1. Amaç

Bildirinin amacı, bu ürünlerin kahir ekseriyeti her ne kadar folklorik
menşeili olmasa da, sade halk nezdinde halkbilimini ilgilendiren bir işlev
yerine getirdiklerinden, bu popüler duvar halıları Türk ve İslam mitolojisi açısından dikkatlere sunulmasıdır. Yerine getirdikleri işlev açıdan bu
endüstriyel ürünler araştırmayı hak etmektedir, diye düşünüyoruz. Amacımız Türkiye’den elde edilen ürünlerin, Türk ve İslam mitolojisi motiflerinin etkisi sonucu yaygınlaştığını ortaya koymaktır.
2.2. Araştırmanın soruları
1)
2)
3)
4)

Üretimde hangi motifler kullanılmaktadır?
Nereden gelmektedir?
Türkiye’de hangi motifler en çok sevilmektedir?
Bunların motifleri ile yaygınlığı arasında bir ilişki var mıdır?

3. Verilerin Elde Edilmesi

Öncelikle “duvar halısı” sözcüğü internette Google arama motoru yardımıyla taranarak kontrol amaçlı olarak farklı motifleri barındıranlar kopyalanmış veya indirilmiştir. Bu araştırmada özellikle Ali Bulut’un (Bulut,
2018) “Rusya’da Duvar Halısı Kültürü” başlıklı web sayfasından yararlı bilgiler yanında çalışmamıza dâhil edebileceğimiz 8 adet örnek kopyaladık.
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3.1. Tespit edilebilen konu ve motifler
İnternetten indirdiğimiz küçük ve büyük boy duvar halılarında toplam
22 farklı motif ön plana çıkmaktadır. Arslan (Tek, çift, üçlü, av), At (tek
boynuzlu)2, At (tek, çift, üçlü), Av Sahnesi (İnsan, At ve Köpekler), Deve
(Kervan, Vaha), Geyik (Tek, çift, üçlü, grup), Geyik (Nü), Hristiyan Melek
(iki çocuk), Hz. İsa (Koyunlarıyla çoban)3, Kabe-Cami (Mekke, Mescit-i Aksa,ve Medine), Kahveci Güzeli (farklı yorumlar), Kaplan (ikili, grup), Kayık Sefası (İstanbul?), Keçi, Kedi (üçlü, grup), Kız Kaçırma sahnesi (Farklı
yorumlar), Köpek (bilardocu, avcı, üçlü), Köprü-Cami-Ata, Matador (Boa),
Panter (Amazon Kadın), Papağanlar (diğer kuşlar), Sarayda Dans/Dansöz
sahnesi (farklı yorumlar), Tavus (Tek, çift, Kuğulu).
Öncelikle ürünlerin yaygınlığını ve hangi motiflerin sevildiğini ortaya
koymak için bir tür saha araştırması yapmayı düşündük. Bu kapsamda
14 ve 16 Aralık 2018 tarihlerinde eski ve yeni öğrenci ve arkadaşlarımızın üye olduğu Facebook üzerinden yaptığım çağrıda; akraba ve komşularında (gönderilen örneğe uygun) evinde duvar halısı asılı olanların fotoğrafını çekerek göndermeleri istenmiştir. Bu çağrıya 10 kişi dönüş yapmış
ve çektikleri/çektirdikleri fotoları göndermiştir. Elde edilen toplam foto
sayısı 17’dir. Bunlardan Gülsem Coşkun, bir öğrencisinin halı-kilim satan
babasının dükkânından (8 adet) halı örneği fotosu iletmiştir.
Bu temsili taramaya ek olarak, 28 Kasım 2018 tarihinde Bayburt’un Bayraktar (eski adı: Baksı) Köyü’nde bulunan Baksı Müzesi’nden elde edilen
5 adet ve 14 Aralık 2018 tarihinde de içinde bolca etnografik ürün barındıran Erzurum Evleri restoranının duvarlarında asılı 13 adet ürün bizzat
fotoğraflanmıştır.

2

3
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“Bu iki hayvanın birlikteliği yeni bir şey olmamakla birlikte, 1978 de A. Erlande- Brandenburg’un belirttiği gibi bu goblen halıların, “Bayan, Aslan ve Tek Boynuzlu At” şeklinde
isimlendirilmesini haklı çıkarır. Bu iki hayvan, hanedanlık armalarında ve 14. yüzyıl edebiyatında sıkça kullanılır. Bayanın tek boynuzlu ata ve şövalyenin aslana olan aşkı, anonim bir yazar tarafından örülen öykü, aşk zincirinin metaforunu3 yaratmaktadır (…).
Efsaneye göre sadece genç bayanlar tek boynuzlu atı ele geçirebilir” (Toker, 2017, s. 63).
Hz. İsa’nın son yemeği Akşehir’de dokunan ipek halıda da tespit edilmiştir (bkz Aytaç
2008).
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3.2. Türkiye’de popüler duvar halıları(hayvan, insan, olay ve nesne
temalı örnekler)
Kaynak

Yöre

Mehtap
Aler

Antalya

Esra
Tanoğlu

KonyaAltınekin

Funda
Örge Yaşar

Gülsem
Coşkun

Meryem
Uraz
Özaracı

Hakan
Nizamoğlu
Mediha
Talaşlı

Fatih Över

Geyik

Tavus

Çanakkale,
Keşan ve
Malkara

1

SinopBoyabat

1

Baksı
Müzesi

BayburtBayraktar
Köyü

1

1

Erzurum
Evleri

Erzurum
Merkez

2

1

Hüseyin
Tıkız

Tekirdağ

Meral
Ozan

Ali Bulut
Internet

TOPLAM

Kaman/
Kırşehir
Rusya

1

1

1

Kedi 1

Köpek 1

Kaplan 1

1

Konya/

Gaziantep

Kâbe

Dansöz

Matador

1

1

1
1

2

1

Feyzan
Vural

Diğer
Hayvanlar

1

Çorum
Bayat
Çayköy
Köyü Ali
Uraz

Aydın

KöprüCami

3

Ankara

Cihanbeyli

Kahveci
Güzeli

1

Gelendost

Gülçin
Kanay

Kız
Kaçırma

1
2

1

1

1

Tavus: Dedem 30 sene önce Mekke’den almış annemlere birer tane
hediye olarak dağıtmış. Geyik: Almanya’dan

Aslan Avı 1
Sülün 1

1

1

Kaplan 1
Bilardocu
Köpekler

1

Yaklaşık 50 yıl önce Tekirdağ’dan bir Yahudi mağazasından alınmış.
İkisi de 70’li yıllarda Almanya’dan (Berlin ve Münih) alınmış.

6

2

13

8

2

2

8

8

4

Tavus

Kız
kaçırma

Kahveci
Güzeli

KöprüCami

Diğer
hayvanlar

Kâbe

Geyik

1

2

1
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Gerçek kişilerden gönderilen ve sanal ortamdan derlenen malzeme motiflerine göre tablolandırılmış ve görece bir döküm ortaya çıkarılmıştır.
Çalışmamızda nicel bir sayıya ulaşmak değil, görece en çok temsil edilen
ve bundan ötürü en sevilen, en çok rağbet gören, en çok satılan ürünler
üzerinden nitel bir sonuca ulaşmak amaçladığımızdan, elde ettiğimiz
temsili dökümle yetinilmiştir.
4. Değerlendirme

Türkiye’de yaygın olan motiflere bakıldığında, en çok Geyik (13), Tavus
(8), Köprü-Cami ikilisi (8), Kâbe (4), Kahveci Güzeli (2), Kız Kaçırma (2)
ve (kedi, köpek, aslan, kaplan, sülün gibi) diğer hayvanların (toplam 8) ön
plana çıktığı görülmektedir.
4.1. Geyik motifi

Geyik, Türklerin kutsal saydığı hayvanlardan biridir. Tıpkı Bozkurt gibi
bazı Türk boylarının sembolü olmuştur. Ergenekon’a girişte bir geyiğin
rehberlik ettiği anlatılmaktadır.4 Batı Sibirya halkları Yedikardeşler burcuna genel olarak “Geyik” adını verirler (Ögel, 1971, s. 206). Kutsal mağaralara giriş bir geyiğin rehberliğinde olur, yeraltı âleminde, “geyik birdenbire kaybolur ve karşılarına türlü canavarlar, veyahut da iyilik veren
ihtiyarlar ile, çok güzel kızlar çıkardı” (Ögel, 1971, s. 37).5 “Yeniseyliler,
yalnızca dört köşe olarak dizilen dört yıldıza ‘Geyik’ adını verirlerken;
baştaki üç yıldıza da ‘avcı’ derlerdi” (Ögel, 1971, s. 206). Ögel, üç geyiğin
bir avcı tarafından kovalanması ve bu geyiklerin göğe çıkarak, Terazi Burcunun üç yıldızını meydana getirmeleri ile ilgili efsanelerin, Orta Asya kavimlerinde çok yaygın olduğunu belirtmektedir (Ögel, 1971, s. 214, 215).
Türk mitolojisi ve efsanelerinde geyik motifine sıkça rastlanır. Halk kültürünün dil, edebiyat, halı-kilim dokuması gibi değişik dallarında motif
olarak yerini almıştır. Dalkesen (2015: 58-69) geyiğin bir kült olarak Orta
Asya’dan Anadolu’ya serüvenini, Karadavut ve Yeşildal (2007: 102-112)
ise Anadolu-Türk kültüründeki yerini a) Türeyiş unsuru olarak, b) Av hayvanı olarak, c) (maddi ve manevi) yol gösterici olarak, ç) Şekil (don) değiştirme unsuru olarak, d) Hükmedilen hayvan olarak, e) İnanma unsuru
olarak, f) Benzetme unsuru olarak zengin örneklerle ortaya koymuşlardır
(ayrıca bkz. Mandaloğlu, 2013, s. 382-391 ve Uçar, 2014, s. 129-145).
4
5
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Ögel’in verdiği bilgiye göre, Macarların Orta Asya’dan Avrupa’ya gelişleri, yine onların
efsanelerine göre bir “Geyiği takip etme” yolu ile olmuştur. (Ögel, 1971, s. 229)
Bu motifin İslam mitolojisindeki yerini göstermesi bakımından, Peygamber torunu
Muhammed Hanefi’nin geyik kovalayarak girdiği bir mağarada Mine Hatun’la karşılaşması hikâyesi önemlidir. (Ögel, 1971, s. 36)

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

Görsel 2: Geyikli duvar halısı (foto: Meral Ozan özel arşivi)

Gıyaseddin Aytaş (1999, s. 161 vd.) geyiğin edebiyatta ve efsanelerde sevimli, çevik, hassas, içli, zarif, ürkek olarak resmedildiğini, avlayanın iflah
olmadığını, kurt gibi aniden ortaya çıkıp insanlara doğru yolu gösterdiğini, sevgi perisi, totem, ilahi bir varlık, mutlu sona erdirici olduğunu belirtir.
Mirzaoğlu-Sıvacı da (Ögel 1998: 29-40; Çoruhlu 2000:142-143; Roux
2005:100-101, 187, 265’e dayanarak) geyik motifinin halk türküsündeki
tezahür biçimine değinerek, bu hayvanın Türk mitolojisinin en eski simgelerinden biri olarak kutsal kabul edildiğini; tanrının elçisi olarak görüldüğünü. Ana veya dişi geyik biçiminde tasavvur edilen bir ilahe veya dişi
ruh olarak tasavvur edildiğini, Şaman törenlerinde suretine bürünülen
hayvan-atalardan biri olduğunu belirtmektedir. Temizlik, sevgi, hoşgörü
ve barışın (Hacı Bektaş-ı Velî ve Kaygusuz Abdal) simgesidir (Günşen,
2007, s. 34).
Ignâcz Kúnos’un 1887-1889 tarihlerinde derlediği Türk halk masallarında, iyi ve dürüst insanların “geyik donu”na girmesi motifini yukarıdaki
kapsamda değerlendirmek gerekmektedir (örn. bkz. “İki Kardeş” (Ozan,
2018, s. 373-376 ve “Geyik Şehzade”; Ozan, 2018, s. 377-378). Geyik gibi
görünenin aslında insan olabileceği ihtimali, avcılar için bir risktir. Bunun
izlerini Türk halk türküsü geleneğinde görürüz. Geyik, av hayvanı olarak
1999 tarihli el dokuması halıda Anadolu’da hala resmedilmeye devam etmektedir (bkz. Aytaç, 2015, s. 27-31). Resmin üzerine yazılan metin “Alageyik” türküsünün ilk kıtası ve kavuştağı olup, adeta geyiğin avlanmaması
gerektiğine, aksi takdirde uğursuzluk getireceğine dair bir uyarıda bulunulmaktadır (bkz. Tanses, 2005, s. 147):
99

P O P Ü L E R D U VA R H A L I L A R I N I N
MİTOLOJİK MOTİFLERİ ÜZERİNE

4.2. Tavus kuşu motifi
Hint destanı Ramayana’da, Tavus kuşu ve Kokila birbirlerine şarkı söyleyen rakipler olarak gösterilir; Su kuşu Tavus kuşunun gösterişçiliğine gülmesine rağmen, bu rekabet iki rakip kuşun efsanevi kimliğini göstermede
zayıf bir kanıt değildir. Aslında Hindu efsanesi bize (şimdilerde gökyüzü
ve güneş olarak görülen) (Hinduizm’de havanın ve savaşın tanrısı, Cennet veya Swargaloka’nın Tanrısı) İndra’yı tavus kuşu ve guguk kuşu olarak gösterir (Zeus gibi). Gökyüzü mavi, dingin ve yıldızlı olduğunda veya
güneş binlerce ışınıyla gökkuşağı renginde parlarken, sahasrâksha olarak
da bilinen bin gözlü İndralar Tavus kuşu halinde görülür; gökyüzü veya
bulut ardındaki güneş şimşek çaktırdığında ise, İndralar şarkı söyleyen
bir Kokila halinde görülür (bkz. De Gubernatis, 1968, s. 325).

Görsel 3: Kutsal Hint tavus resimleri6

Tuti-Name’de bir kadın rüyasında Tavus kuşu görürse, çok güzel bir oğlan
çocuğu doğuracağına delalettir. Yunanlılar da tavus kuşu efsanesini tanıyor ve önemsiyorlardı. Her yıl çeşitli renklerini ve ihtişamını kaybederek
yenilenen ve verimli üreyen tavus kuşu, tıpkı Anka kuşu gibi ölümsüzlüğün sembolü olarak görülmüştür. Aynı zamanda bu kuş, gökyüzünün
kararıp yeniden durgunlaşmasını, güneşin batıp yeniden doğuşunu, ayın
yükselip kararması ardından gizlenmesini ve bir kez daha yükselmesini
simgeleyen bir kişileştirmedir. (bkz. De Gubernatis, 1968, s. 327)7
6
7
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Resimler, Almanya Marburg Philipp Üniversitesi Din Bilimleri Arşivi’nden yazar tarafından bizzat fotoğraflanmıştır.
Ayrıca, Pisagor’un kendisinin bir zamanlar Tavus kuşu olduğuna inandığı söylenir.
İnandığına göre, tavus kuşunun ruhu Euphorbos’a, Euphorbos’unki Homer’a, Homer’ınki de ona geçmiştir. Bunun yanında, o öldükten sonra da antik tavus kuşunun
ruhunun şair Ennius’un içine geçtiği iddia edilir. (bkz. De Gubernatis, 1968, s. 327)
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Görsel 4: Tavuslu duvar halısı (foto: Hüseyin Tıkız özel arşivi)

Genel olarak kuşların “yukarı dünyayı temsil etme” ve “tanrının hizmetkârı ve habercisi” (Aça, 2017, s. 231) olma özelliği kapsamında değerlendirildiği bilinmektedir. İslam dini de “kuşlara özel bir yer ve değer vermiş,
hatta Kur’an’da Nur Suresi’nde [41. ayet] kuşların Tanrı’ya dua ve tesbih
eyledikleri zikr edilmiştir” (Aksel, 1971, s. 188). “Kuşlar müjdeleyici haber getirici varlıklardır. Hazreti Süleyman’ın Saba Melikesi Belkıs ile haberleşmesi Hüt Hüt Kuşu sayesinde olmuştur. Bu yüzden birçok yerlerde
kuş resim ve işaretlerine suret gözüyle bakılmazdı” (Aksel, 1971, s. 193).
Tavus kuşu8 adının, Âdem ile Havva’nın cennetten kovulması olayında,
Kuran-ı Kerim’de anıldığına dair yaygın bir inanış vardır. Tavus, cennetten
kovulan Şeytan’ın, Âdem ile Havva’yı kandırarak yasak meyveyi yemelerine neden olan (cennete) geri dönüşünde payı olan Yılan’ın yanındaki diğer hayvandır. Web’te bu konuyla ilgili sayfalarda Kur’anı Kerim’den Araf
Suresi, 19., 24. ve 25. Ayetler kaynak olarak gösterilir:
Ancak, adı geçen sure ve ayetleri araştırdığımızda, Tavus kuşunun adının geçmediği, sadece yasak meyveden ve cennetten kovulmadan bahsedildiği görülmektedir.9 Dolayısıyla, Tavus kuşunun İslam mitolojisinde
Kur’an’dan önceki (Tevrat ve İncil gibi) kaynaklardan gelen anlatılar bağlamında yeri olmalıdır ki, popüler yayınlara da bu şekilde girmiştir.10
8
9

Doğu kültüründe Tavus kuşu hakkında bkz. De Gubernatis, 1968, s. 323-328.
(bkz. https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/A’r%C3%A2f-suresi/978/24-25-ayet-tefsiri
(01.04.2019)
10 Ayrıca bkz. “Adem ve Havva, Şeytan, Tavus ve Nuh’un hikayesinden özet”: http://
blog.milliyet.com.tr/adem-ve-havva--seytan--tavus-ve-nuh-un-hikayesinden-ozet/
Blog/?BlogNo=334070 (01.04.2019) Bkz. ayrıca https://www.yameraktan.com/kategoriler/tarih/allah-c-c-tarafindan-yilan-ve-tavus-kusu-neden-cennetten-kovuldu.
html; 01.04.2019.
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Burada, Tavus Kuşu’nun tanrısal önemi haiz olduğu Yezidilikten bahsetmeliyiz: Sembolü, tavus kuşu olan bu inanca göre “tanrı kendi özünden,
ateşinden ve nurundan Melek Tavus’u yaratmış ve ona evreni biçimlendirme ve insanı yaratma görevini vermiştir (Öz, 2007, s. 21).11

Görsel 5: Yezidi Mezar Taşları ve amblemi (Benninghaus, 2005, s. 278, 279, 284)

Neye tekabül ettiği tam bilinmemekle birlikte, halk inanışında/dini mitolojide “don değiştirme” olgusuna uygun bir de Tavus Baba menkıbesinden söz edilebilir. Konya’nın mesire yeri Meram’da bulunan bir türbe bu
adla tanınmaktadır (Özönder, 1990, s. 133, 135). Diğer yandan İbrahim
Dalaslan adlı bir öğrencimiz, tavus kuşlarının İslam dininde saf ve temiz
bir hayvan olarak göründüğünü, duyumlarına göre Kur’an-ı Kerim okunurken sayfayı unutmamak için, araya tavus kuşu tüyü konulduğunu belirtmiştir.12
4.3. Köprü-Cami motifleri

Türk mitolojisinden köprü’yü sembolik bir değer olarak görmemizi sağlayan bazı anlatılar vardır. Ögel (1971, s. 238 vd.), eski Türklerin Ebekuşağı’nın bir cennet köprüsü (Kazan Türkleri: Salavat, selamet köprüsü) gibi
görmek ve “dünyadan ahirete giden bir köprü olduğuna dair bir inançları olduğunu belirtir. Duvar halılarında cami ve köprü çiftini, Allah’ın evi
(ibadethane), cennete götüren bir köprüdür mesajının verildiği bir kompozisyon olarak düşünebiliriz.
Köprü-minare birlikteliği dini mimari resimlerinde de görülmektedir.
Malik Aksel’in Sanat ve Folklor (1971, s. 226) kitabında yer verdiği Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii şadırvanından 1292 tarihli ‘Çatal Minareler’ resmi bunu göstermektedir. Üst ve alt yapıyı bir araya getiren bu
iki mimari unsur, yer ve gök, bu dünya ile öbür dünya arasında adeta bir
“köprü” gibi yorumlanabilir. Yine minare ile süslenen gümüş fişeklik (Aksel, 1971, s. 227), nazar levhası (Aksel, 1971, s. 229) ve Denizli-Çal yöre11 Yezidiler, çok saydıkları Güneş’in de Melek Tavus tarafından yaratıldığına inanmaktadırlar. Benningshaus, 2005,dipnot 42.
12 İbrahim Dalaslan’dan alınan 14.12.2018 tarihli sözlü bilgi.
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sine ait cami tasvirli halılar (Aytaç, 2017, s. 73-79), İstanbul Türk İslam
Eserleri Müzesi ve Konya Sahip Ata Fahreddin Ali Müzesi’nde bulunan
(Konya, Karapınar, Akşehir yörelerine ait) “Cami Tasvirli Halı Seccadeler”
(Aytaç, 2018, s. 33- 37) bu kapsamda değerlendirilebilir.

Görsel 6: (Kaynak: https://beguldan.com/urun/BEG_2181_ESKI-ALMAN-MALI-KADIFEATATURK-DUVAR-HALISI/1144) 27.04.2019

4.4. Kâbe motifi
Kâbe’nin mitolojik tarihi ve işlevi hakkında elbette değişik rivayetler
vardır ve bugün Müslüman Türkler için önemi çok büyüktür. Rivayetlere
bakıldığında, insanoğlunun tapınma ve Cennet inancı kapsamında, bildirimizde öne çıkan diğer motiflerle sıkı ilgisi olan Kâbe hakkında Ömer
Lekesiz Sevgilinin Evi. Ev-Kabe Simgeciliği Üzerine Bir Çözümleme adlı kitabının (1997), “Ebedi Evden (cennet) Geçici Eve (beyt) Doğru” başlıklı
bölümünde “sevgilinin evi” (s. 83 vd.) olarak nitelenen Kâbe’nin kozmolojisini ve Adem’in Kabe’yi buluşunu ayrıntılı olarak anlatmaktadır (s.
93-104). Kâbe’nin kozmolojik, uzamsal ve tarihsel anlamını, Kur’an’da ev,
Kur’an’da Kâbe başlıklarıyla açımlamakta ve gökle bağlantısını ve kozmik
temelini ortaya koymaktadır (s. 105-114). 13
13 Kâbe’nin formu üzerinden, onun kozmik anlamının ayrıntılı açıklaması için bkz.
Lekesiz, 1997, s. 115-132. Onun cennet simgesi özelliği de ayrıca, “haram ev – haram
şehir” niteliği ile de açıklanmaktadır: “Haramlığı, kendini de tahrip edebilen tek varlık
insanın, ağaçtan eve, ottan saça kadar hemen her konu ve durumda kesmei koparma,
kırma, ezme, öldürme, kan akıtma, can yakma, tuzak kurma, avlama vb. faaliyetlerinin
yasaklandığı bir alan oluşundandır. Bu haram ortamındaki insan, cennetteki (nefsani
duygu ve eylemden uzak) Adem’den bir örnek, onun cennete bırakılan saflığından bir
yansımasıdır.” (Lekesiz, 1997, s. 133)
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Görsel 7: Kabe’li duvar halısı (foto: Esra Tanoğlu özel arşivi)

4.5. “Kahveci Güzeli” motifi

“Kahveci Güzeli” diye isimlendirilen ve duvar halılarının sevilen motiflerinden olan figür/motifin, yaptığımız literatür taraması sonucunda, aslında bir masal kişisi olduğu kanısına vardık (bkz. Radloff ve Kunos, 1998, s.
258-261). Yalnız “Kahveci Güzeli”, halıdakinin aksine bir er kişidir; Türk
masallarındaki geleneğe uygun olarak bir dervişin duasına mazhar olup,
kahvesi-şekeri hiç bitmeyen, karıca gibi müşteri kazanan ve iffetine uzanan eli bilebilme yeteneğine sahip olan bu er kişi masalın sonunda muradına erer14. Internette yayında olan “Kahveci Güzeli” masalı, olasılıkla
Radloff ve Kunos’un (1998, s. 249-254) kitabındaki “Helvacı Güzeli” masalıyla karışarak başroldeki kişiyi dişiye çevirmiştir. 15

Görsel 8: “Kahveci Güzeli” konulu duvar halısı (foto: Mehtap Aler özel arşivi)

14 Başrolünü Münir Nureddin Selçuk’un oynadığı Kahveci Güzeli filmi (yapım: Muhsin Ertuğrul, senaryo: Muhsin Ertuğrul, Nazım Hikmet Ran; 1941) iyi çalışmayan bir kahveye
çırak olarak kapılanan Tekin ile Keloğlan adlı iki kardeşin öyküsünü anlatmaktadır.
15 https://www.liseedebiyat.com/halk-edebyati/247-masallar/4066-kahveci-guzeli.html?fbclid=IwAR34FCYK5VixJqXgCBxcidoBySxK38qzVbSJRiP1bomBtGlqtT7lequGyP4
(04.04.2019) Başrolünü Türkan Şoray’ın oynadığı 1968 tarihli “Kahveci Güzeli” filmi
(yapım: Muzaffer Arslan, senaryo: Bülent Oran, Muzaffer Arslan, Fikret Arıt) ise masalın
modern bir yorumudur. Filmde büyük bir otelde kahvecilik yapan güzel bir kızla, ona
âşık olup Kore Savaşı’nda gözlerini yitiren bir gazetecinin öyküsü anlatılmaktadır.
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Duvar Halısı’ndaki “Kahveci Güzeli” ise belirli bir kişiyle özdeşleştirilememektedir. Bir grup saraylı kadın arasında, ayakta kahve ikram eden
ile yerde oturarak elinde fincan tutan iki hanımdan hangisinin “Kahveci
Güzeli” olduğu anlaşılmamaktadır. Buna rağmen “duvar halısı denilince
aklıma ‘Kahveci Güzeli’ gelir” diyen bir kaynak kişinin (Gülgün Sertkaya)
belirttiği gibi, eski bir masalı çağrıştıran adıyla sevilen bir tür olarak bu
motifin mitik/mitolojik özelliği olup olmadığı araştırmaya muhtaçtır.16
Ancak resmedilen ortamın asil, soylu, varsıl bir sarayı göstermesi, “cennet” gibi sorunsuz bir yere duyulan özlemi anlatıyor olabilir.
4.6. “Saraydan Kız Kaçırma” motifi

Saraydan Kız Kaçırma (Alm. “Die Entführung aus dem Serail”) Wolfgang
Amadeus Mozart tarafından bestelenen ve librettosu Johann Gottlieb
Stephanie tarafından yazılan müzikli bir oyundur. İlk sahnelenmesi 16
Temmuz 1782’de Viyana Saray Tiyatrosu’nda bizzat bestecisinin yönetiminde gerçekleşmiştir. “Eserin konusu Belmonte adlı bir İspanyol soylusunun, uşağı Pedrillo ile birlikte, sevgilisi olan Konstanze’yi ve onun
İngiliz hizmetkârı Blonde’yi tutsak olarak bulundukları Selim Paşanın Akdeniz kıyılarında bulunan sarayından veya yazlık köşkünden ve Paşa’nın
harem bekçisi olan Osman’ın elinden kurtarmak için yaptığı girişimle ilgili”dir. Internette bu bilgiyi paylaşan blok yazarı, 1Kız kaçırma” konulu
duvar halısını hatırladığını açıklar.17

Görsel 9: “Saraydan Kız Kaçırma” konulu duvar halısı
Kaynak: https://terapim.wordpress.com/2012/03/14/opera-saraydan-kiz-kacirma/

16 Sertaç adlı sanatçının söylediği “Kahveci Güzeli” şarkısı da bu geleneğin devamı olabilir: “Ne ara piyasaya geldi, ne ara piyasadan çekildi bilinmez ama Sertaç’ın bize bir
hediyesi oldu. O da kahveci güzeli.. Nostaljik olduğu için sizlerle paylaşmak istedim.
Kahveci güzeli gözlerini süzeli eritiyor içimi.” (http://alkislarlayasiyorum.com/m/
content/201114/sertac-kahveci-guzeli; 04.04.2019)
17 https://terapim.wordpress.com/2012/03/14/opera-saraydan-kiz-kacirma/?fbclid=IwAR25BtHJIws7uE5xIoK2U-xyLj6L-tGDd2j0ggoW3DrG1v3Bv_XHmdMHFg0
(06.04.2019)
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Bu sahneyi “kız kaçırma” olgusu ile mi, yoksa halıyı üretenlerin “oryantalist” bakış açısıyla mı açıklayabiliriz, sorusunu açık bırakarak, bir önceki
“Kahveci Güzeli” motifi ile ortak bir yönüne değinebiliriz: Evde duvara
asılan halı üzerinde resmedilen, soylu atların üzerinde iki erkek tarafından kaçırılan kadının kaçtığı/kaçırıldığı yabancı saraydan, kendi sarayına gitmesi gerçeği. Diğer yandan su, bahçe, vaha vb. motifleri barındıran
halılar bağlamında, halıyı, (en eski çağlardan beri kutsal ve evrenselleştirci bir heterotopya olarak) bahçenin yeniden yaratımı olarak, bahçeyi
de dünyanın sembolik olarak mükemmelliğe ulaştığı bir halı olarak gören
Foucault’yu da (1992, s. 42-43) anmalıyız.
5. Sonuç

Türkiye’de yaygın biçimde duvar halısı olarak kullanılan ürünlerde gördüğümüz motiflerin “Geyik, Tavus, Köprü-Cami, Kâbe, Kahveci Güzeli, Kız
Kaçırma” olduğunu tespit ettik. Bunların bir rastlantı olarak değil, anlamlı
biçimde bir araya geldiği sonucunu çıkarmak mümkündür. Çünkü son iki
motif (Kahveci Güzeli, Kız Kaçırma) hariç hepsinin mitolojik-kozmolojik
arka planında hep gök ve cennetle bağlantısı özellikle dikkat çekmektedir.
Duvarda yerini alan halıdaki motifler sayesinde (bilinçli ya da bilinçsiz)
insanlar hem göğe hem de cennete olan özlemlerini dile getirmiş olmaktadır. Bu özlemin somutlaştığı motif mitolojik (efsanevi) olabileceği gibi,
kozmolojik (teolojik) de olabilmektedir.
Diğer yandan, bu kapsama girmeyen son iki motifin ortak noktası, “saray”
mekânının, kanımca dünyadaki “cennetvari” ortamlardan biri olmasıdır.
İnsanların özlemlerinin bu resimlerin imgesel evreninde bir şekilde dile
getirilmiş ve gerçekleşmiş olduğunu düşünebiliriz.
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‘BATTLING IDENTITIES’: MYTHS AND ALLEGORY IN
POST-MODERN ANGLO-BOER WAR SHORT FILMS
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Abstract: Within this paper the author explores the representation of the mythical
Boer Hero within the short film Bloedson [Bloody Sun]. During the 20th century, the
Boer soldiers who fought against the British Empire in the Anglo-Boer War, became
celebrated figures. They were given the attributes of a monomyth hero and became
the protagonists of folk narratives represented in novels, songs, films and drama series. This unfaltering, steadfast and courageous Boer hero became the cornerstone
of Afrikaner identity for the second half of the century. Yet in the post-1994 South
African society, the Afrikaner identity has become complex and contested, with some
Afrikaners feeling increasingly alienated from traditional Afrikaner myths, resulting
in the grand narratives of the Boer hero falling away. The author argues that the 2013
short film Bloedson could be regarded as the most innovative representation of the
mythical Boer hero to date. The paper concludes that the film aptly demonstrates a
“nation” that is fractured, in transition, and coming to grips with its place in the diverse contemporary South African society.
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1. Introduction
The mythical Boer2 hero were once the cornerstone of Afrikaner3 identity.
Based on the historical Boer soldier from the South African Anglo-Boer
War4, this figure was given the attributes of a monomyth hero, and used
in folk narratives that inspired novels, songs, films and drama series. As
such, Boer characters were mostly represented in a heroic and romanticized way: brave warriors fighting against the might of the British empire.
One can understand the grand narrative or myth that was built around the
Boers, as this small nation “relatively few in number and underequipped”,
with “nothing like the British experience of warfare” held steadfast in a
war that lasted almost three years, between 1899 and 1902 (Woronoff,
2009, p. vii).
During the War5, the Boer republics were popularly regarded and depicted as the foundation of an emergent Afrikaner nationality, and “the Boer
republics waged the war as a struggle of freedom and independence” as
well as “a struggle to preserve the national identity of the Afrikaner people in South Africa as a whole” (Pretorius, 2009b, p. 4). In the past, the
war was mistakenly regarded “as a clash that only involved the Boers and
the British. Now we recognise that black people played an important part
in this war and they were deeply affected by it” (Pretorius, 2009b, p. ix).
Still, from the 1930’s onwards, myths around the “Boers” who fought in
the Anglo-Boer War and the “Voortrekkers” who moved from the south
to the north of South African, formed an important part of the Afrikaner
identity and historical consciousness. (Giliomee, 2003, p. 307).
Rollins (1983, p. 1) argues that myths created by Hollywood are permanent features of the North American historical consciousness and that
“Hollywood has often attempted to influence history by turning out films
2
3
4
5

The Boers were descendants of the white European immigrants who migrated to the
Cape of Good Hope in the 17th and 18th centuries. Until the 20th century, living on a
farm was the material base for Boer identity. When these Boers became urbanised,
(after the Anglo-Boer War and with the advent of the Great Depression) they began
referring to themselves as “Afrikaners”.
Formerly colloquially known as the “white tribe of Africa”. During the 20th century,
the Afrikaners’ culture was largely governed by traditional Western patriarchal family
structures with a strong dose of Calvinism, gained from their protestant religion.
The ABO is regarded as “a precursor to other wars in the 20th century, both the more
conventional ones, which relied heavily on artillery, and the unconventional guerrilla
wars waged by the weak against the strong, many of these in former British and European colonies” (Woronoff, 2009, p. vii).
When researching the “Anglo-Boer War”, one comes across various names to describe
the conflict that took place in the geographical area that is presently called South Africa. According to Pretorius (2009a, p. ix) there is not one name for the war that is fully
acceptable to the exclusion of all others. Yet, most local and international academics
prefer the term “Anglo-Boer War” to “South African War”.
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consciously designed to change public attitudes toward matters of social
or political importance”. The latter also rings true of most international film industries, including South Africa. After the advent of the sound
film, the local film industry were used to promote Afrikaner nationalism
(Gutsche, 1972). As such, most of the Anglo-Boer War films used willing
traditional hero archetypes as their protagonists – thus honourable and
patriotic men that will put their country and loyalty to the Boers cause
first. Examples of these films include Voor Sononder (1962), Ruiter in die
Nag (1963), Seven against the sun (1964), Die Kavaliers (1966), Krugermiljoene (1967), Majuba (1968) and Strangers at sunrise (1969). Similar to American Westerns that foregrounds an idealistic settler narrative,
Anglo-Boer War films evoked nostalgia for farm life while rejecting the
capitalist driven urban life. In a sense the war, similar to the “Great Trek”
formed part of the Afrikaner’s origin story and served as a basis for their
national identity. Thus, by using “mythology to build an idealised and nostalgic image of the Boers – the ancestors of the Afrikaners - the filmmakers actually told stories that supported the ruling National Party’s agenda
for nation building”.
As audiences often react to images and form their identity according
to media discourses, one could argue that these Anglo-Boer War films
influenced its audiences’ morals, beliefs and social interaction. The narrative created by these films about the Boers became the dominant narrative of so-called “Afrikanerdom”. However, “the past never existed in
such an unproblematic way as the imaginings of the pasts in these texts”
(Edwards, 2019, p. 1).
1.1. Myth and Afrikaner identity in the 21st century

Afrikaners have a complicated history and their identity formation has
never been straightforward. Giliomee (2003, p. xiv) argues that “[t]he Afrikaners were both a colonised people and colonisers themselves, both
victims and proponents of European imperialism”. It is important to note
that Afrikaners were greatly affected by their experience of oppression
by the British. “While not an excuse for their actions, it does give insight
into the way that Afrikaner identity was constructed through the years
after the Great Trek and the Anglo-Boer War. Afrikaners believed they
were oppressed and that their existence was in danger” (Faul, 2017, p.
12). In turn, during the 20th century, they oppressed black, coloured and
Indian south Africans through oppressive racialised legislation and the
apartheid ideology.
In the post-apartheid South African society, the Afrikaner identity has become a complex and contested one, with the phrase “we are not all like
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that” often reverberating “through what one used to be able to call Afrikanerdom” (Vanderhaeghen, 2018, p. 1). Milton (2014, p. 340) argues
that “the post-Apartheid condition unsettles white Afrikaans culture,
challenging the power, privilege and normalisation that underscored the
identity project of the Nationalist Party”. According to Sherman (1998, p.
3) contemporary Afrikaners feel increasingly alienated from traditional
Afrikaner myths. “Afrikaner identity has become fractured, resulting in
the grand narratives of the Boer hero falling away.” This was evident in
the 2012 South African feature film Verraaiers [Traitors], written and produced by the Afrikaner Sallas de Jager.
Verraaiers’s narrative centres around a Boer commander who decides to
surrender and sign the neutrality oath to the British. This commander,
Van Aswegen, is not a coward. He has fought many battles for the Boers
during the first two years of the War. But after hearing about the British
Commander Lord Kitchener’s planned scorched earth policy6, he decides
that he would rather surrender than to let his farm be burned down and
his family be sent to concentration camps. However, as Verraaiers has
been the topic of frequent discussion amongst scholars7, the author has
chosen a different film as case study for this discussion.
1.2. Methodology

Within this paper the author merges a theoretical and critical investigation. Firstly, she analyses the different films and identify the ways in
which the creators subverted the mythological Boer hero, because films
as media texts “are thought to represent some form of external reality
accurately” (Abercrombie & Longhurst, 2007, p. 305). Secondly, the author draws on literature to demonstrate that it was these filmmakers’
intention to move away from the former well-established nostalgic and
idealistic portrayal of the Boer soldier. Thirdly, the author incorporates
interviews conducted with the creators of the case study.
The arguments within this paper might be regarded as reactionary towards the Anglo-Boer War films made prior to the democratisation of
South Africa in the early nineties. Still, as the filmmakers used their work
to critique a certain depiction of Afrikaner identity, it is valuable to examine it within this framework.
6
7

The concentration camp system evolved because of the scorched earth policy that was
initiated by Lord Roberts and implemented by Lord Kitchener. If the Boers “agreed
to lay down their arms the British authorities would give them refuge. Thousands of
people, both Boer and black civilians, were thus horded into poorly equipped concentration camps” (Pretorius, 2009b, p. 104).
Refer to Browne (2013) and Jansen van Vuuren (2015)
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2. Deconstructing the mythical Boer hero in the film Bloedson
(2013, Albert Snyman)
The core postmodernist virtue is skepticism – an outright rejection of the
value modernism places on the truth. “Works within the postmodernist
tradition therefore attempt to communicate a rejection of grand narrative, myths and rationality (Nel, 2010, p. 88). Accordingly, postmodernism
is the theoretical framework that informs the discussion below.
2.1. Background

In 2013, director Albert Snyman along with his writing and producing
partner Louis Pretorius made a twenty-three-minute-long Anglo-Boer
War zombie film. They subverted the familiar war period piece with that
of a zombie apocalypse to make a statement about the bloodiness of war
and family feuds, but even more so about challenging established myths.
Cameron (2012) explains that “among the horror films of recent decades,
those [films] featuring zombies have enjoyed an enduring appeal with a
global resonance”. According to him the fascination with zombies does
not originate from an attraction to gory violence, but rather to watch “humans who have met their demise turn into non-human forms to haunt
and harm the still living”. If one draws from the theories of Kellner (1995,
p. 18), it is evident that media culture relates strongly to identity construction. “People mark themselves out as the same or different from others, through the language they use, the way they speak, and the practices,
rites and rituals in which they engage” (Wasserman, 2008, p. 260). Thus,
the question arises what motivated director and co-producer Albert Snyman to use this backdrop for his representation of the Boers in the Anglo-Boer War? In answer to this question, Snyman explains that the media
often construct and shape identities, as it provides us with resources for
how we think about ourselves.
“The Boer has become a mythical figure, like a zombie. There is
this idea about [the Boers], and it feels like this idea is becoming
more like a myth, whilst with all the contemporary Zombie films, the
myth of the zombie is becoming a lot more real” (JansenVanVuuren,
2016).

Being fans of the zombie genre, Snyman and Pretorius decided to use this
palette in reappraising the Anglo-Boer War - an important part of Afrikaner history. While most of the official history written on Afrikaners during
the twentieth century focused on the positive and heroic endeavours of
the Boers, in the words of Boje and Pretorius (2011, p. 71), “history is
open and its agents have the moral responsibility of freedom in shaping
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their communal future”. Bloedson thematically interrogates the role of the
Boer myth that constructed a national identity within a bygone era.

“This juxtaposition between the contemporary and more traditional Afrikaner identity that the director experiences, where the traditional view of the Boer is completely unrelatable to him in contemporary society, is a complex issue that he explores through his
representation of the Boer heroes in his film” (Faul, 2017, p. 1).

Therefore, Snyman and Pretorius form part of a group of contemporary
artists who are attempting to make sense of the Afrikaner’s position in
the contemporary South African society.
2.2. Postmodern horror

Bloedson already foregrounds the horror genre with its opening scene.
While the Boer soldiers bury their slain comrades, the camera shifts to
the sun that disappearing behind the moon. This triggers one of the bodies to open its eyes. The Boers who are busy lowering the body to the
ground, pauses to look down at the body. While the screen fades to black,
the sound effects give the impression that the Boers are being attacked.
With the title of the film appearing on a black screen, the audience are
left with the impression that this will not be “just another Boer War film”.
In popular culture, Zombies have been represented in various ways, “fast
or slow, alive or dead, plagued by infection or raised from the dead by a
nefarious villain” (Murphy, 2015, p. 194). In Bloedson, the zombies appear
to be like ghouls who advances in slow, unsteady steps, but still put up
enough of a pace to warrant the two brothers running away from them.
Similar to the Korean zombie film Train to Busan (2016), the zombies are
depicted as suffering from a serious case of rabies (Cameron, 2012). After
an aggressive zombie bite, each of the Boer characters in the film ends
up turning into a zombie. There are no British characters featured in the
film, thus one cannot make a profound statement about them being disfigured as inhuman. One can only draw on Snyman’s initial statement that
the regards the historical Boers as mythologised in such a manner in the
Afrikaner historical consciousness that they lack human qualities. Using
postmodern elements, his film remains concomitant to the zombie genre
that “pivot on a viral conduit as a driving force of their respective narratives” (Murphy, 2015).
The Afrikaner foundational myth was largely influenced by their religious
traditions and belief that they were God’s chosen people. This is illustrated in the opening scene of the film, where the Dutch Reformed minister
officiating the funeral preaches about how God is testing the Boer nation.
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Within his monologue he maintains that God wants the Boers to defeat
the British and claim their land. This relates to the myth that God gave
the white settlers the “promised land of South Africa”, similarly to how
the gave Israel to the Israelites. However, by reducing the heroes of the
Anglo-Boer War to decidedly unholy creatures, Snyman undermines the
dominant narrative of Afrikaner nationalist ideology that Afrikaners are
God’s chosen people and that they are morally superior to others (the
latter formed an essential part of apartheid ideology).
2.3 Subverting mythological archetypes

In Bloedson, Snyman follows Verraaiers’ example in challenging the typical representation of the Boer hero. In fact, within the story, it is not even
always clear who is the hero and who is the villain, as both Dirk and Brink
wear these archetypical masks interchangeably throughout the film. Dirk
is a so-called “bitter-ender”, a Boer soldier who is willing to fight the battle
until the end and sacrifice anything for the cause. He takes the moral high
ground over his brother Brink by calling him a hensopper8. that makes
war against his own people. Thus the two brothers are pitted against each
other, with one being presented as the hero and the other as the traitor.
Faul (2017, p. 50) argues that this already complicates the heroic vision of
Afrikaners that was promoted under apartheid, as instead of them being
presented as a united front against a large enemy, they are a splintered
group with a lot of infighting.
Yet the plot thickens when it is revealed that Brink volunteered to “hunt”
his brother for the British, because he loathes him for stealing and eventually marrying his fiancée, Marijke. To make matters worse, Marijke died
of pneumonia in one of the concentration camps set up by the British for
Boer women and children. Brink blames Dirk for Marijke’s death and says
that if she had chosen to rather marry him [Brink], he never would have
left her alone on the farm, and thus vulnerable to be taken away9. Thus,
despite initially being painted as the villain, the writers have actually
made him an anti-hero, by giving him just cause (to avenge the woman
he loved).
Whereas previous Anglo-Boer War films (especially those made in the
1960’s and 1970s) often had a simplistic portrayal of the two sides, Snyman has created “rounded” characters who becomes more morally grey
as the story progresses. At certain times within the plot we find that Dirk
portrays honourable qualities, such as choosing to help a wondering Boer
8
9
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A derogatory term for Afrikaners indicating that they literally put their hands up by
signing the neutrality oath and surrendering to the British forces.
This is quite a wild accusation to make, considering that all Boer burghers were called
up, and refusing to enlist could lead to treason charges as illustrated in Verraaiers.
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woman, Marta, whom he thinks has rabies (though the audience may realise that she was actually bit by a zombie). In this instance Brink is represented to be the shameful one, as he is prepared to let her die. However,
Dirk’s initial heroic representation is undermined, when it is revealed to
the audience how far he is willing to go to win the war. Brink accuses Dirk
of sneaking into a British camp at night and setting fire to the sleeping
soldiers’ tents. This resulted in the death of the wife and child of Captain
Pierce, the head of the English regiment Within his dialogue, Brink refers to this incident stating that he does not believe even war warrants
such acts. Later on, Brink and his henchman Sias captures another Boer,
Andries. Brink tells Sias not to hurt Andries, “because even though they
work for the English, they are not like them”.10
After Brink plants doubt with the viewers as to who should be regarded
as the “true hero” of the story, Dirk’s honourability again comes into question. When a zombie attacks Brink, he begs his brother to help him. Dirk
responds by shouting that that “the war is more important than any one
of us!” and leaves Brink to fend for himself. Brink’s final words, “Help me!
You are my brother!”, are an accusation as well as an inditement.
Ultimately, Dirk’s choice of putting the Boer cause above that as his brother is shown to be meaningless, as the entire commando has turned into
zombies that want to bite or eat him, and the only way he can maintain
his dignity is to commit suicide before being turned into a zombie himself.
Media representations function as social carriers of ideology, because
they transmit ideological meanings and messages. Hence, through freeing the Boer characters from their “heroic constrains” and portraying the
Boer characters as anti-heroes, Snyman has chosen a specific ideological
paradigm to shape the intellectual content of his represented images. He
also challenges the Afrikaner foundational myth, as instead of showing
the soldiers fighting to reclaim their land, it mostly portrays the Boers
fighting amongst themselves.
Reception

Viewers do not always agree with the ideologically coded messages in
film and television content. Hall (1997) argues that these messages might
be decoded in different ways depending on how the audience understood
or interpreted it. He explains that a reader of a text may have a “preferred
reading” depending on his/her own positioning on a certain topic or ideology. Consequently, viewers watching Bloedson had different “preferred
readings” and reactions to the film. While the film was praised by critics
(even winning a local film festival award), upon broadcast it was heavily
10 Dialogue originally in Afrikaans, translated to English by the author.
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criticised by viewers on the website of the pay tv channel kyknet (Snyman, 2015)11
One can draw a comparison to the initial reception of the 2012 film Verraaiers, where white Afrikaans audiences complained that they did not
want to see their historical heroes represented as flawed traitors or executioners of their own people. Yet in the years since, Verraaiers have
became part of the Afrikaans literary filmic canon, even recognised by
the Afrikaans academy of arts and sciences. The author agrees with Faul
(2017, p. 61) who argues that by challenging the dominant myth that
have been built around Afrikaner identity, the filmmakers behind Bloedson contributed to the renegotiation of Afrikaner identity in post-apartheid South Africa.
3. Conclusion

Within this paper the author explored the representation of the “traditional Boer Hero” within the short film Bloedson [Bloody Sun]. In the past,
most narratives featuring the Anglo-Boer War propagated the dominant
ideology of Afrikaner nationalism. Made in 2013, almost two decades after the fall of apartheid in the early nineties, director Albert Snyman uses
his film to challenge, subvert and deconstruct the mythical portrayals of
the Boer Hero. He uses post-modern techniques to ask critical thematic questions of his own identity as an Afrikaner. The author argues that
through the representation of the Boer characters (the predecessors of
the Afrikaners) in Boedson, Snyman demonstrates an Afrikaner nation
that is fractured, in transition, and coming to grips with its place in the
diverse contemporary South African society. While the grand narratives
of the Boer hero are falling away, the Boers now seem more like a myth
and in the case of Snyman, more mythical than a zombie.

11 Bloedson won an exceptional merit award “for pushing boundaries” at the 2012
Silwerskerm Film Festival in Camps Bay, South Africa.
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ARAKHNE’NİN YAZGISINI BOZAN ÇAĞDAŞ SANAT
Arzu PARTEN ALTUNCU1

Tanrıların ve Olimpos Dağ’nın kralı olan Zeus’un kızı olan Athena, çok ünik bir şekilde doğmuştur. Akıl ve bilgelikle bir anılan annesi Minevra, Athena’ya hamile iken
Zeus tarafından yutulur. Böylelikle bu erdemleri ancak Minevra ile içine alan Zeus,
kızı Athena’yı kafasından doğurur. Kadınların, us’un ve orduların koruyucusu olan
erkek dünyası içinde savaşçı olarak anılan, ordu kuran, komtanlık yapan, ok atan,
uzattığı “zeytin dalı” ile Atina şehrinin koruyucusu olan Athena , aynı zamanda kadınların ve kadın dünyasına adfedilen tüm zenaatlerin de koruyucusudur. Athena için,
erkek dünyasına ait bunca kahramanlığı bir kadın bedeni üzerinde taşımanın diyeti
hiç de az olmayacak, hiçbir erkekle ilişki kurmayan Athena ancak ölümsüz bakireliği
ile kabul bulacaktır. Batı kültürünün temelini oluşturan önemli unsurlardan biri olarak Yunan Mitolojisi, kadın dünyasına dair paradoksal durumlar barındırır. Pek çok
mit içerisinde, kadın, kadının hem yurdu, hem de kurdu olup tüm zamanlar boyunca
hemcinsleri ile yarıştırılacak ve bu düalit hal, genelde erkek dünyası tarafındankadınlığın doğal bir davranış biçimi olarak algılanacak ve aktarılacaktır.
Athena, Anadolu ‘nun Liydia yöresinde el işçiliği ve dokumacılığı ile ünlü olan Arakhne ile gün gelir yarışır. Yetenekli, mağrur ve tanrıları eleştiren bu kızın cezası, hiç işe
yaramayan ancak dokumaktan bir türlü kendini alamayan bir örümceğe dönüşerek
son bulur. Dokumacılığı, el işini tanrılardan insana aktaran Athena’nın bu cezası, aynı
zamanda tüm kadınların da dünyasına dokunur. Çünkü “el”, “aklın” gerisinde; “zenaat”, “yaratıcılığın” karşısında konumlanacak ve en nihayaetinde kadın akıldışı olan bir
alan içinde tanımlanacaktır.
Ancak Çağdaş Sanat ve özellikle Feminist Sanat Hareketleri içerisinde , pek çok kadın sanatçı, kadın dünyasının gündelik ve olağan becerilerini yüksek sanatın karşıt
cephesine yerleştirmiştir. Böylelikle, çağdaş sanat üretimleri içerisinde sıkça görülen; örgü, dikiş, nakış gbi teknikler farklı malzeme ve anlatım teknikleri ile harmanlanarak melez bir dil oluşturmaktadır.Arakhne mitosundan hareketle,ÇağdaşSanat
içerisinde, kadın sanatçıların kavram ve teknikleri, özelinde yakın dönem Türk Kadın
Sanatçılarının üetimleri üzerinden, modernist bir eleştiri ile ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Arakhne, Çağdaş Sanat, Dokuma, Feminizm, Zenaaat
1
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MODERN ART DAMAGING THE DESTINT OF ARACHNE

Athena, who is the daughter of king of Gods and Mount Olympus, Zeus, was born in a
very unique way. Her mother Minerva, who is mentioned by wisdom and mind, was
swallowed by Zeus while she was pregnant with Athena. Thus, Zeus embodied these
merits by Minerva and he gave birth to his daughter Athena from his head. Athena,
who is the guardian of women, mind and armies, who is named as a warrior in the
world of men, who built armies, who led armies, who shot arrows and who is named
as the guardian of Athens with the “olive branch” she held out is also the guardian of
all crafts imputed to women. For Athena, the payback of having all these heroic deeds
of men’s world in the body of a woman was big. Athena remained as eternal virgin
and had no intercourse with men.
Greek Mythology, which is one of the most important aspects of Western culture, contains paradoxical circumstances about the world of women. In various myths, women
are the archenemies and also host of other women and they compete with each other
throughout all ages. This duality has been perceived and transmitted as a natural way
of behavior for women by the men’s world.
Athena competes with Arachne in Lydia, Anatolia, who is famous with her handcrafts
and weaving. This skillful, proud girl, who criticized the Gods was punished by being
transformed into a spider who continues weaving without any purpose. This punishment by Athena, who was the Goddess that transmitted the weaving from gods to
people, also touches the world of women. Because, “hand” is positioned behind the
“mind” and “craft” is positioned as opposed to “creativity” and ultimately, female will
be defined in an irrational space.
However, within the Modern Art and specifically Feminist Art Movements, various female artists have placed the daily and ordinary skills of woman to the contrary front
of high art. Thus, techniques such as knitting, sewing and embroidery in modern art
productions are blended with various materials and expression techniques, thereby
constituting a hybrid language. Considering the Arachne myth, the concept and techniques of female artists within the Modern Art will be dealt with a modernist critique
through the products of contemporary Turkish Female Artists.
Keywords: Modern Art, Weaving, Feminism, Craft
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1. Giriş
Tanrıların ve Olimpos Dağı’nın kralı olan Zeus’un kızı olan Athena, çok
ünik bir şekilde doğmuştur. Akıl ve bilgelikle bir anılan annesi Minevra,
Athena’ya hamile iken Zeus tarafından yutulur. Böylelikle bu erdemleri
ancak Minevra ile içine alan Zeus, kızı Athena’yı kafasından doğurur. Kadınların, usun ve orduların koruyucusu olan erkek dünyası içinde savaşçı
olarak anılan, ordu kuran, komutanlık yapan, ok atan, uzattığı “zeytin dalı”
ile Atina kentinin koruyucusu olan Athena, bunun yanı sıra kadınların ve
kadın dünyasına addedilen tüm zanaatların de güçlü bir koruyucusudur.
Athena için, erkek dünyasına ait bunca kahramanlığı bir kadın bedeni
üzerinde taşımanın diyeti kolay olmayacak, hiçbir erkekle ilişki kurmayan Athena, ölümsüz bakireliği ile kadın bedeninden uzaklaşarak, tanrılar
dünyasında önemli yerini koruyacaktır. Athena, Anadolu ‘nun Lidya yöresinde el işçiliği ve dokumacılığı ile ünlü olan Arakhne ile gün gelir yarışır.
Yapmış olduğu dokumalar ile, kendini orman perileri dâhil çevresinde
ki herkese hayran bırakan Arakhne, kadınlara el işini öğreten Athena ile
yarışacak kadar iyi olduğunu söyleyip durur. Bir koca karı kılığına bürünerek kızı uyarmaya gelen Athena, ona kulak asmayan bu kızın karşına
geçerek yarışmayı başlatır. Olimpos dağının on büyük tanrısını işleyen
Athena ya inat, Arakhne Zeus’un çapkınlıklarını nahoş konularını hünerle
dokurken, Athena bakar olacak gibi değil, gergefi kırar, dokunan kumaşı
parçalar. Yetenekli, mağrur ve tanrıları eleştiren bu kızın cezası, hiç işe
yaramayan ancak dokumaktan bir türlü kendini alamayan bir örümceğe
dönüşerek son bulur (Erhat, 1972:52). Dokumacılığı, el işini tanrılardan
insana aktaran Athena’nın bu cezası, aynı zamanda tüm kadınların da
dünyasına dokunur. Çünkü zaman içerisinde el, aklın gerisinde; zanaat,
yaratıcılığın karşısında konumlanacak ve en nihayetinde kadın akıldışı
olan bir alan içinde tanımlanacaktır.
Yunan Mitolojisi, Arakhne mitosunda olduğu gibi kadın dünyasına dair
paradoksal örnekler barındırır. Ancak mitoloji kadının erkeğe karşı durabildiği, doğanın pek çok farklılığının izlerini eşitlikçi bir düzlemde mitolojiye aktarıldığını görmekteyiz. Oysa durum Felsefe de neredeyse hiç
böyle olmamakta, kadın düşünce ve yaratıcı alanda yok sayılmakta, karşılık bulamamaktadır. Tüm bir Batı dünyasının düşünce edimini, Yunan
Felsefesinde temellendirirken, felsefe söylemimde kadın yer bulmaz. İnsanın ayırt edici bir özelliği olarak akılsallık, kadını duygusal olması bakımından tanımın dışına atmaktadır. Kadın ve sanat kavramlarının yan
yana gelmesi güçlü bir mücadele ardından yan yana geldiği gibi, ironik
olan tüm bir sanatın tarih boyunca bakışını kadını yönlendirmiş olduğudur (Parten,2003:18).
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2.Sanatın Değişen Sınırları Arasında: Dokuma
Diego Velazquez “Las Hilanderas,: Dokumacılar” (Resim-1) adlı tablosu
(D.Velazquez, 2018), Arakne’nın öyküsünü konu almaktadır. Barok dönem ressamlarının başında yer alan Velazques, iki farklı sahneye ayırdığı
eserinde, derinlikli ve dramatik bir perspektif oluşturmuştur. Işıklı bir
arka planda, Arakhne’nin goblen işlerken Athena tarafından cezalandırıldığı görülmektedir. Velazques, çoğunlukla yapmış olduğu gibi bu tabloda da resim içerisinde resim yaratır. Tablonun başkaca bir tartışma alanı
daha vardır; Sanat ve Zanaat karşılaştırılması. Pek çok tarihçiye göre Velazques, tanrılar katına ait olarak yüceltilen yüksek sanat ile emeği ve hizmeti temsil eden zanaatı, bir anlamıyla eşitlemiş olduğu yorumu üzerinde
durulmaktadır (Vcherashniaja, 2019).

Resim-1 Diego Velazquez, Prado Müzesi (1657)

Gerçekte bu ayrımın Rönesans ile birlikte belirginleştiği, özellikle yağlıboya tekniğinin bu ayrımı güçlendirdiği, örneğin ortaçağda bir goblen
örtü ile bir resim arasında bir değer yitiminin olduğu düşünülmemektedir. Bu eser, Bayeux Gobleni (Bayeux Tapestry) olarak (Resim-2) sanat
tarihine geçmiş olmasına rağmen goblenden çok, bir nakış işi olarak değer görmektedir. Eser, Fransa’nın Bayeux Müzesi’nde (Bayeux Tapestry,
2000) sergilenmektedir. Üretildiği dönem içerisinde iplik ve boya eşit bir
hiyerarşidedir. (Keser, 168, 2016).

Resim-2 Bayeux Gobleni (1077)
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Ortaçağ’ın gerek malzeme gerekse, zanaatı öne çıkaran bu tavrı bir başka
döneme esin kaynağı oluşturacak, domestik hayata ait atfedilen dokuma
ve iplik, bu sefer yüksek sanatın içinde varlık bulamayan kadın üretimleri
için yeni bir sıçrama alanı oluşturacaktır.
Rönesans’ın figür temelli sanat geleneği ve onun dayandığı temel disiplin olan anatomi üzerine şekillenen sanat içerisinde, bakış tamamen erildir. Bu eril hâkim bakış, dünyayı tasarlayan şekillendiren ve en çok da
kadına yönelen bir bakış olduğu görülmektedir. İnançların, yaşamın her
değişimi, kadına yeni bir bakış ve yeni görevler yükleyecektir. Cennetten
Âdem’le kovulmasıyla çıplaklığından utanan Havva, bakire doğurduğu İsa
ile örtünecektir. Barok ve Rokoko dönemlerinde coşkuyu ve şehveti uyandıracak, dinsel motiflerden sıyrılan estetikle kadın gene çıplak kalacaktır
(Parten, 2003, s. 16).
1789 Fransız Devrimi ile birlikte, kadınlar geniş kitle hareketleriyle tarih
sahnesinde belirginleşmişler ve eşit yurttaş olma mücadelesi içine girmişleridir. Sokakta olan kadın, farklı kadın temsilleri ile sanat içerisinde ifade
bulurken, görece yakalanmış bu özgürlük ortamında sanat edimi içerisinde, ancak yine figürlü deneyimden uzak tutularak, kısıtlı üretimler içerisinde varlık göstermektedir. Bu üretimler; dekoratif, kıymetli duygusal, amatör öğeler olup, tüm bunlar yüksek sanatın karşısında konumlanmaktadır
(Parten, 2003, s. 26). Sanayi devrimi ile zanaatçının yerini alan makine, bir
yandan biricik ve el işi olanı daha üst bir konuma taşırken, diğer yandan
tasarımın ön plana çıktığı, seri üretime dayalı yeni bir alan ihtiyacını yaratmaktadır. Bu yeni durum sanat içerisinde karşılık bulur ve Akademik Sanat
eğitiminde yeni bir oluşum meydana getirmiştir. Sanayi devriminin öncüsü
İngiltere, bu yeni sanat açılımlarının doğal olarak başı çekmektedir.
İngiliz sanat eleştirmeni John Ruskin, ucuz, fabrika yapımı malların hem
onları yapanları hem de tüketenleri olumsuz etkilediğini savunmakta,
seri üretimin ortaya koyduğu ürün çıktısının yaratıcılık ve kullanıcı memnuniyetinden uzak olduğunu savunmaktadır. Bu fikirler William Morris
(1834-1898)’i derinden etkilemiştir.

Resim-3 Kırmızı Ev
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Morris, Ortaçağ’ın zanaata dayalı üretimi ile malzeme ve sanatçıyı tekrar yakınlaştırmayı bir çıkış noktası olarak görmüştür. Bu çıkış sanat ve
zanaat ilişkisi üzerine temellenir. Morris’in bu düşünceleri Avrupa’da kabul görmüş, Londra’da sanat ve zanaat merkezi olan Central School Art
of Craft, isimli bir çıraklık okulu kurulmuştur. Morris’in bu düşünceleri
sanat eğitiminin; güzel sanatlar ve uygulamalı sanatlar adı altında, ikiye
ayrılmasına neden olan bir kırılma noktası olduğu söylenebilir. Morris ve
Philip Webb, tarafından oluşturulan ”Red House: Kırmızı Ev” (Resim-3)
sanat ve el sanatları hareketinin ikonik bir merkezi haline dönüşmüştür
(Resim-4). Ortaçağ loncalarının yapısını, kendi zamanının koşulları içerisinde yorumlayan “Kırmızı Ev” Morris ve arkadaşlarının tasarımları ile
döşenmiştir (Victoria and Albert Museum, 2019).

Resim-4 William Morris Victoria and Albert Museum, London

Zanaat ve sanatın sınırları Art &Craft ve Bouhouse içerisinde aşındırılırken, bu zeminde insanlık tarihinin en eski tasarımlarından biri olan iğne
ve dikiş kadın dünyası ile kurduğu ilişki de farklı bağlamlarda kadın sanatçılar tarafından sanata yansıyacaktır.
2.1. Kadın Sanatçılar Tarafından Değiştirilen Sanat Kodlamaları

20.yy ve özelinde 1960 sonrası özgürlük hareketleri bağlamına güçlenen
Feminist Sanat aracılığı ile kadın sanatçıların üretimleri ve ortaya koymuş oldukları sorunsallar dikkat çekmektedir. 1971 yılında Linda Nocklin tarafından kaleme alınan ve bir dizi soruyu beraberinde getiren basit
ve merak uyandıran başlıklı makalesi, “Neden Büyük Kadın Sanatçı Yok?”
geniş çevrelerce dikkate alınacak, kadın sanatçıların üretim ivmesini arttıracaktır. Kadın ve sanat kavramlarını hiç olmadığı kadar yan yana getirirken, feminist tarihçi ve eleştirmenler, kendilerinden önce var olan
üretimleri arkeolojik bir kazı çalışması yaparcasına gün yüzüne çıkaracak
ve yeni bir tarih okuması için bir dizi farklı önerilerde bulunacaktır. Kadın sanat tarihçileri büyük erkek sanatçıların yanında bulunan sanatçıları
tarihe eklemlemek için fazladan emek harcarken; Camille Claudel, Rose
Bonheur, Suzanne Valadon, Georgia O Keefe gibi sanatçılar hak ettikleri
konuma ulaştırılmıştır (Parten, 2003, s. 20). Feminist Sanatın başlangıç
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evresini oluşturan ilk kuşak feminist sanatçılar, özellikle 1960-1980 sürecinde aktif ve yoğun bir üretim süreci ve ses getiren eserler ortaya koymakta oldukları görülmektedir. Bu üretimler; kadını hem erkekten ayıran
biyolojik özelliklere, hem de kadınsallıkla eş tutulan, dekoratif, küçük,
minör, duygusal, amatör gibi özelliklerin yeni bir bağlamla ele alınması
üzerine temellenmektedir(Antmen, 2010, s. 249). Ahu Antmen’e göre bu
bilinçli olarak el sanatlarına yöneliş geçerli ifade biçimlerinin ötesine geçen yeni yöntemlerin ve terminolojinin oluşmasını sağlamıştır.
1923 yılında doğmuş ve Miriam Schapiro 1970’lerde güçlü ve pek çok
“öteki” için çığır açıcı dönemini yaşamış olan feminist sanat, kadın sanatçılar için yeni alanlar açmıştır. Bu s dönem, özellikle Amerika’da kolektif
kadın çalışmaları dikkat çekicidir. Bu çalışmaların en önemli örneklerinden biridir. Schapiro ve birçok kadın sanatçının buluntu kumaş parçaları ve akrilik boyayla gerçekleştirdikleri kolaj-resimler dönemin feminist
terminolojisi içinde famaj (femmage) olarak tanımlamaktadır (Antmen,
2010, s. 243). Famaj kadınların kendileriyle özdeşleştirilen malzeme ve
teknikleri kullanarak gerçekleştirdikleri kadın kolajları olmakla birlikte,
aynı zamanda anneden kıza öğretilen geleneksel bir kültür aktarımının
da altını çizmekte ve yan yana üretilen tüm kadın emeğine toplu bir saygı
selamı vermektedir(Resim-5). Polonyalı kadın sanatçı Magdelena Abakanowich ise, adeta bir kabuğa çevirdiği başsız bedenler serisi ile dikkat
çekmiştir. Genellikle lif ve tekstil ürünleri kullandığı heykellerinin statik
problemini malzemeyi sertleştirerek çözerken, tekrarlanan form grupları
gerçekte her biri farklı ve biricik olma özelliği gösterir. Bu formlar aynı
zamanda, izleyicisini içine alan mekânlara dönüşmeye izin veren çalışmalardır(Abakanowicz, NMWA, 2019). Bunun yanı sıra Polonyalı sanatçının
Resim- verilen örneklerde olduğu gibi kalabalık insan bedenlerine dönüşen çalışmalarının 2.Dünya Savaşı’nın Polonya’da yaşanılan koşulları ile
yakın ilişkileri bulunmaktadır (Resim-6).

Resim-5 Miriam Schapiro

Resim-6 M. Abakanowicz Crowd
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Bir başka dokuma ve heykel kurulumlarını yenilikçi formlar ortaya koyan
Amerikalı sanatçı, Sheila Hicks; Tekstil toplumumuzda ikincil bir role, işlevsel veya dekoratif olarak kabul edilen bir malzemeye indirildi. Başka bir
statü vermek ve bir sanatçının bu inanılmaz malzemelerle neler yapabileceğini göstermek istedim ( Artnet, 2018) ifadesi ile malzeme tercihini açıkça ortaya koymaktadır. Fulbright Bursu ile Şili’de, Peru ve Bolivya’da bulunan sanatçı, buralarda farklı dokuma tekniklerine tanık olmuş ardından
kendi inşa ettiği küçük bir portatif dokuma tezgâhıyla, kalıplıp ve malzemelerini istediği gibi değiştirerek çarpıcı derinlikte eserler oluşturmuştur(Resim-7). Dikiş ve örgü tekniklerini ananesinden öğrenerek, bu teknikleri
yetkin bir plastik unsur olarak kullanan Hicks, malzemelere dokunmak ne
ekler? Sorusuna Eller ve gözler beyine bağlıdır. Eller, gözler, beyin: sihirli
bir üçgendir. Tasarımlarımı bir başkasına verirsem, onların fikrimi yorumlamaları olurdu” cevabı ile açıklamaktadır (Higgie J. Interview (2015).

Resim-7 Sheila Hicks, Mega ootprint

Gerek Arakne Mitosundan gerekse, antika goblen tamirleri yapılan bir
evde büyümüş olan Louise Bourgeois, benzer bir üretim itkisinden gelmektedir. Son derece güçlü plastik dili içerisinde kumaş ve ipliği kullanmakla birlikte, yukarıda ki sanatçılardan malzeme çeşitliliği ile ayrılmaktadır. Otobiyogrofik göndermelerini tüm sanat üretimi boyunca kullanan
sanatçı, baba ile hesaplaşma durumunu, anneye yakın olma tercihini, kadın
dünyasına ait olan iplik dikiş ve kumaş ile çokça kullanmıştır. Bourgeois,
neredeyse ismi ile bir anılan “karadul” örümcek formu ile sanat tarihinde
büyük bir mite dönüşmüştür. Bunun yanı sıra bedenle varlık bulan ya da
başka ifade ile formun yapısını bedenle aktaran giyilen heykelleri dönemin yenilikçi ve heykel kaide sorununa cevap üreten eserlerdir (Resim-8).
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Resim-8 Louise Bourgeois

Bu tür domestik malzemeler ile güçlü plastik bir dil yaratılması açısından
“öncü” sayılan bu çağdaş sanatçılar, malzemenin sınırlarını zorlarken,
aynı zamanda sanat edimini tekniğin ötesinde bir yere taşıma konusunda
büyük bir alan açmışlardır. Geleneksel sanat tekniklerinin önüne, güçlü
plastik eserlerle otaya çıkan bu kadın sanatçılar, kendinden sonra gelen
kuşaklara ilham vermiştir.
2.2. Minörde Bir Kesit:

Türk Çağdaş Sanatı içerisinde farklı malzeme ve anlatım dilleri ve kavramsal sanata olan eğilimleri açısından Türk Kadın Sanatçıları ayrıcalıklı
bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Özellikle kavram ve farkı malzeme ve anlatım tekniklerinin denenmesi açısından kadın sanatçılar cesaretli ve öncü bir duruş sergilemiş olduğu görülmektedir. Bununla beraber
1990 sonrası Türk Çağdaş Sanatında “kimlik” sorunu büyük bir tartışma
alanına açılmakta ve kadın hareketlerinde yaşanılan ivme sanat üretimlerinde de yansımalarını göstermektedir Günümüz Türk Sanat ortamında ise, kadın sanatçıların domestik malzemeleri kullanmada ya da kadın
dünyasına ait bir sorunsalı aktarmada çok daha minör söylemler geliştirdiği görülmektedir. Bu aynı zamanda büyük politikaların reddi anlamına
da gelmektedir. Ele alınacak olan üretimler, aynı zamanda, tartışmaların
ve duyurumların çeşitlenmesine de katkılar sağlamasına yöneliktir.
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Resim-9 Safiye Başar, “… ve kadın incelikle işledi bohçasını, hayallerini umutlarını”

Seramik disiplini içerisinde üretim gösteren ve malzemenin kırılganlını
pek çok üretiminde temellendiren Başar 2017 yılında üretmiş olduğu “…
ve kadın incelikle işledi bohçasını, hayallerini umutlarını’’ (Resim-9) adlı
çalışmasında, kendi saçı ile işlemiş olduğu kasnak üzerindeki motif ile bu
sefer başkaca bir kırılgan alan açmaktadır. Bedenden sökülen saç, işlemeye olanak verdiği ölçüde bir motif oluşturmakta, dolayısı ile her an yitebilir durumdadır. Kasnak bedende başın yerini alırken, beden içi boş bir
halde, hem ölüm hem de gelin kavramlarını akla getirmekte, yani gelini
ölümünü de işaretlemektedir.
Serenay Şahin, İçinde bir sürü biz olma haline yaklaşmak istediği, kalabalık aynı zamanda tekil olma durumunu da koruyabilen ütopik bölgeler
oluşturmaktadır (Resim-10). İğnelerle işaretleyip, lineal çizgilere olanaklı kılan iplikler ile hem özerk alanlar oluşturan, hem de bu alanlar arası
geçişkenliği sağlamaktadır. Genellikle duvara iğneleri bir çivi gibi çakma
edimi, iğnenin özelliğini kaybetmeden uğradığı darbe ile farklı bir zeminde varlık gösterebilme sınırlarını zorlarken, domestik bir dünyaya ait bulunan iğnenin, eril dünyanın kodları arasında sayılabilecek bir çiviye dönüşme halini de görünür kılmaktadır. İğne artık bu haliyle ne bir iğne ne
de tam bir çividir. Eril ve dişi kodlamaları hatırlattığı kadar çift cinsiyetli,
bunların her ikisinin de olmaması durumuyla ise cinsiyetsizdir. Şahin’in
iğneleri bu halleri ile uçucu ve kırılgan görünür ancak aynı zamanda büyük bir direnç barındırır.
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Resim-10 Serenay Şahin “Ellerim Kudretim Öyleyse Ben Deliyim”

Resim-11 Arzu Parten “Zincir”

Arzu Parten, kadın üretimlerini çoğunlukla biteviye ve sıkıcı tekrarlardan
oluşmasının üzerinde durmaktadır. Bu birbirine benzer eylem dizgeleri
ev işlerinden yemek yapmaya, biçki dikişten temizliğe büyük zaman aralıklarını işgal ederken ortaya konulan eylemler kısa süreli sonuçlar barındırmakla beraber tekrar tekrar başa dönülen bir durum içermektedir.
Parten, Zincir isimli enstalasyonunda, mekânı dantel ipleriyle sarmaktadır (Resim-11). Hem bir örümcek ağına benzeyen hem de bir gelin duvağını anımsatan bu düzenlemede iplik bir türlü motife dönüşmez. Dantel
yapmanın temel kuralı olan iplikle halkalar oluşturan “zincir çekme yöntemi” kısa aralıklarla oyamsı bir kitleye yakınlaşırken tekrar bozulur. Bu
anlamıyla başı ve sonu olmayan pek çok çabanın estetize edilmiş bir yansımasına dönüşür. Kolektif bir kadın emeği ile oluşturulan düzenlemede
Parten, zamanı artık hesaba katmayan, tekrarlanan eylemlerle sağırtıcı
bir durum yakalamaya çalışan kadın emeğini, kendini kaplayan, oturula131
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mayan ve işlevsiz olan bir koltuktan, yaşamın dolaşımından sıyrılıp kendi
içine kapanan kadın bedenlerini eşlemektedir.

Resim-12 Songül Karakoç “Gardırop”

Songül Karakoç, kullanabildiği dikiş ve örgü tekniklerini, farklı malzemeler ile birleştirerek melez bir dil oluşturmaktadır. Kimi zaman bir tel
yayı, ustaca örgü ile maskelenirken, kimi zaman ince telleri iplik gibi kullanarak formlar oluşturmaktadır. Sarı toz bezlerinden üretmiş olduğu
Gardırop adlı çalışması, kız çocukların kâğıt bebek oyununa göndermeler
taşımaktadır(Resim-12). 2018 yılında gerçekleştirdiği çalışmasında Karakoç, kapital sistemin büyük tüketicisi olarak önemli bir hedef kitleye
dönüştürülmüş olan kadın ve dolayısı ile artık kadına ait olması büyük
engeller taşıyan kadın bedenini, moda üzerinden aktarmaktadır. Ancak
taşıdığı kıyafetler değiştiğinde, hayatının değişebileceği fikrini dayatan,
tüketim dünyasına dair sorular geliştirmeye çalışan Karakoç, toz bezlerinden steril bir kreasyon hazırlamıştır. Bu sarı renk kıyafet dünyada işçi
renklerinin sembolü kabul edilirken, kadının ev içinde yapmış olduğu işler çoğunlukla maddi bir değere dönüşmemektedir.

Resim-13 Şenay Ulusoy “Korkuluk”
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Şenay Ulusoy’un bedene dair şaşırtıcı yaklaşımları ile bedeni bir masalsı
kuklaya çevirirken, masallarının temasını son derece sarsıcı bir eşikten
aktardığı görülmektedir. Tecavüz, ölüm, kayboluş, gibi şiddetli temalara sahip bu masallar, renkli ve illüstratif bir dünyaya izleyicisini çekerek, tekinsiz bir ortamda hikâyesini aktarmaktadır. Ustalıklı örgü, dikiş
tekniği ve plastik malzemede ki yetkinliği ile bu renkli ama bir anda içi
boşalan, ya da genişleyerek bir mekân oluşturan heykeller, kimi zaman
Şenay Ulusoy’un kaideye dönüştürdüğü bedeni ile varlık bulur. Korkuluk
adlı çalışması, (Resim-13) ölüm korkusu üzerine dikkat kesilirken, malzeme seçkisi ikonografik çözümlemeleri ile katmanlı bir çalışmayı ortaya çıkarmaktadır. Farklı kültür ve coğrafyalarda kapı pencere gibi girişin
güvenliğini sağlaması için kullanılan mavi böcek’ den yola çıkan sanatçı,
yün iplikle oluşturduğu çalışmasında bedeni koruyan bir böceği inşa etmektedir. Özellikle 35 yaş üstü kadınların doğurganlığını kaybetmesini
hayatın yüklediği yeni sorunlar ile anne olma sürecinin yitirildiği bu modern döngüye karşı, Ulusoy bedeni saran, sıcak tutan, kadim bir masal
örüntüsü yaratmakta, heykelini kendi bedeni üzerinden deneyimleyerek
kadın dünyası içerisine bırakmaktadır.
3. Sonuç

Kadın ve Sanat kavramlarının bir arada kullanılabilmesi ve kadın anlamlarının sanatta yer bulması fazladan çaba ve mücadeleler sonucunda
gerçekleşmiştir. Özellikle, Çağdaş Sanat, kadın sanatçıların üretim tekniklerini ve anlam dünyalarına karşılık gelen yeni kavramları içine alarak
genişlemiştir. Atölye ve akademik geleneğin dışında yer alan bu “öteki”
teknik ve malzemeler, kadın anlamlarının çoğalmasına büyük katkılar
sağladığı gibi, pek çok erkek sanatçının da malzemeye yaklaşım, farklı
tekniklerin kullanılmasına olanak tanımıştır. Bir insan edimi olan sanat,
insan ortaklığı ile geniş yaşama alanlarına kavuşmaktadır. Kadın sanatçıların anlam aktarım ve ifade biçimlerine olan katkılarında ise, dikiş, dokuma, iplik gibi öğelerin görece farklı bir önemi vardır. Tüm bu üretimler
sanatın içerisinde malzeme ve tekniğe dayalı katı hiyerarşileri kırarken,
sanatın hayat ile sınırlarını aşındırmış, yaratıcı olan alanı tekniğin önünde konumlanmasını hususunda büyük katkılar sağlamıştır.
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OKUMANIN MİTOLOJİK ARADALIĞI
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Öz: Bugün edebiyat ve mitoloji arasındaki ilişkinin belirgin olarak karşımıza çıkan
biçimi, mitlerin edebi eserleri şekillendiren bir yapı ve muhteva unsuru olarak kullanımıdır. Diğer taraftan, özellikle postmodern edebi teorik düşüncede, “Hermes”,
“Narcissus”, “Oedipus”, “Orpheus” gibi çeşitli mitik karakterlerin metaforik kullanımı
dikkat çeker. Bu bildiride, öncelikle edebi bir metnin okunması bağlamında kullanılan bu mitik metaforlar incelenecek, ardından okuma ve mitoloji arasında metaforik
olarak kurulan bu ilişkinin farklı bir boyutu ele alınmaya çalışılacaktır. Bu noktada,
okuma ve mitoloji arasında “zamandan çıkış” (Eliade) ve “fiili dünyadan mümkün
dünyalara açılma” (Ricoeur) bağlamındaki kesişmelere dikkat çekilecektir. Nihayetinde okumanın, birbirinden farklı iki dünya (metin/okur, geçmiş/şimdi,) arasında
büyüsel bir ilişkinin kurulduğu mitolojik bir edim olduğu ileri sürülecektir. Mitolojinin günümüz edebi düşüncesini etkileyen sürekliliği sadece edebi metnin yapı ve
muhtevasında değil, aynı zamanda onun okunma tecrübesinde açığa çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mitoloji, edebiyat, okuma teorisi, postmodernizm, mitolojik aradalık
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THE MYTHOLOGICAL BETWEENNESS OF READING

Abstract: Today, the relationship between literature and mythology is clearly seen as
the use of myths as an element of structure and content that shapes literary works.
On the other hand, especially in postmodern literary theory, the metaphorical use of
various mythic characters such as “Hermes”, “Narcissus”, “Oedipus”, “Orpheus” attract
attention. In this paper, we will first examine these mythic metaphors used in the
context of reading a literary text, and then a different dimension of this relationship,
which is metaphorically established between reading and mythology, will be discussed. At this point, the attention will be drawn to the intersections between reading
and mythology in the context of “escape from time”, “emergence from time” (Eliade)
and “opening up to possible worlds from the actual world”
(Ricoeur). Finally, it will be argued that reading is a mythological act in which there is
a magical relationship between two different worlds (text/reader, past and present).
The continuity of the mythology that influences today’s literary thought is revealed
not only in the structure and content of the literary text but also in its reading experience.
Keywords: Mythology, literature, reading theory, postmodernism, mythological
betweenness
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1. Giriş
Bugün edebiyat ve mitoloji arasındaki ilişkinin belirgin olarak karşımıza çıkan biçimi, mitlerin edebî eserleri şekillendiren bir yapı ve muhteva
unsuru olarak kullanılmasıdır.2 Bununla ilgili olarak, çoğu zaman arketipal köken arayışına dayayan ve x’in eserlerinde mitolojik unsurlar başlığı
altında kendisini gösteren çeşitli analizler, mitoloji eliyle şekillenen edebî eserlere yönelen yaygın edebî eleştiri biçimi haline gelir. Esasında bu
mitlerin ve mit kelimesinin “söylemek, anlatmak (telling)” anlamıyla ön
plana çıkması ve edebiyatla olan ilişkisinin bu kelime üzerinden kurulmasıyla ilgili bir durumdur. Söz konusu çalışmalarda, edebî eserlerin yapı
ve muhteva düzeyinde kurgulanışları ile mitler arasındaki ilişkileri açığa çıkarmak ön plana çıkar. Mitlerin edebî eserlere tesir eden boyutunun
sadece metinler-arasılık perspektifiyle vurgulanması, özellikle modern
edebi düşüncede edebiyatın yapı veya haz konusuna indirgenmesi gibi
mitlerin de benzer bir tasarım üzerinden “edebiyat” olarak düşünülmesine neden olmaktadır. Oysa mitler sadece edebî eserlere değil, edebiyat
eserlerini anlarken de bize “söyleme” imkânı verirler. Bu kısa sunumda,
mitlerin bizlere açmış olduğu böyle bir söyleme imkânı olarak mitoloji ve
okuma arasında belli bir ilişki3 kurulmaya çalışılacak, mitlerin günümüz
edebi düşüncesini etkileyen sürekliliğinin sadece edebî metnin yapı ve
muhtevasında değil, aynı zamanda onun okunma tecrübesinde de açığa
çıktığına dikkat çekilecektir.
2. Postmodern Edebî Teorik Düşüncede Mitik Karakterlerin
Metafor Olarak Kullanılması

Özellikle postmodern edebî teorik düşüncede “Narcissus”, “Oedipus”,
“Orpheus” gibi çeşitli mitik karakterlerin metaforik kullanımları dikkat
çeker. Modernizm sonrası edebî teorik düşünceyi etkileyen bu metaforlara kabaca baktığımızda, Hutcheon’ın “Narsistik Anlatı”sı, Ihab Hassan’ın,
“Orpheus’un Parçalanışı”, Bloom’un “Etkilenme Endişesi” gibi öne çıkan
eserlerle karşılaşmak mümkündür. Mitik karakterlere ilişkin söz konusu
metaforların bu isimlerce, okuma teorilerinde yer alan üstkurmaca (Narcissus), sessizlik ve parçalanmışlık (Orpheus), etkilenme kaynaklı metin2
3
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“Mit ve edebiyat arasındaki ilişki pek çok farklı biçimde karşımıza çıkar. En belirgin
olanı, mitin çeşitli edebiyat eserlerinde kullanımıdır” (Segal, 2012, s.107).
Bilindiği gibi mitoloji ve okuma eylemi, tarihsel süreç içerisinde farklı yönelim ve dönüşümler sergiler. Analitik okuma, tarihsel okuma, ontolojik okuma, Ingarden’in kritik
ayrımıyla aktif/pasif okuma gibi ayrımlar yahut da mitolojinin zaman içinde hurafe
olarak alımlanması, gözden düşmesi bu yönelimlerden ilk akla gelenlerdir. Sahip oldukları bu farklı boyutlar itibariyle, yazımız boyunca okuma ve mitoloji arasında bir
ilişki kurmaya çalışırken genel bir okuma eyleminden ziyade yaratıcı/ dönüştürücü
bir okuma eylemine ve bununla ilişkili bir mitoloji kavramına atıfta bulunduğumuzu
belirtmeliyiz.
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lerarası ilişkiler (Oedipus) gibi kavramları açıklamak ve belirginleştirmek
için kullandıkları görülür.
Linda Hutcheon, Narsistik Anlatı: Üstkurmacasal Paradoks adlı eserinde
öne sürdüğü “narsistik anlatı” kavramının Narcissus mitinin ironik alegorik okumasından ileri geldiğini açıkça belirtir. Narsistik, Hutcheon’ın,
kendi anlatısallığı ve/veya dilsel kimliği üzerine yorum içeren kurgu olan
üstkurmacanın sahip olduğu metinsel öz-farkındalığı (textual self-awareness) belirtmek için seçmiş olduğu bir sıfattır. Hutcheon söz konusu sıfatı,
kelimenin aşağılayıcı, küçültücü psikolojik çağrışımlarından azade edebî
metnin belirli bir konumunu açıklama niyetiyle tercih ettiğini belirtir ve
narsist olarak tanımladığının yazar değil, anlatı metninin kendisi olduğunu vurgular (Hutcheon, 1980, s.1). Görüldüğü gibi kibirli, kendini beğenmiş çağrışımlarından uzakta olsa da Hutcheon, kendi anlatısallığı ve/veya
dilsel kimliği üzerine kurgulanmış olan edebî metinler ile Narcissus mitik
karakteri arasında kendi kendisini yansıtma, içe dönük olma noktalarında bir yakınlık kurar.4
Hutcheon’ın vurgulamak istediği kavram üstkurmaca olduğundan, kitabında daha ziyade mitte yer alan, “tek yaprağın bile düşüp durgunluğunu
bozmadığı nehir sularının, sanki bir ayna gibi her şeyi yansıtırken, Narcissus’un aniden suda gördüğü yüzünün güzelliği karşısında donup kaldığı, aşık olduğu aksinin başından günlerce ayrılmadığı” bölümün ön plana
çıkarıldığı söylenebilir. Hutcheon, bir kurgu içinde kendisini (anlatısallığını, kimliğini) yansıtan üstkurgusal edebî metin ile suya aksi yansıyan
Narcissus arasında açık bir benzerlik kurar.
Hutcheon’ın, üstkurmaca ve Narcissus arasında kurduğu bu benzerlik,
edebî metin gerçekten de tek yaprağın bile düşüp durgunluğun bozulmadığı bir nehrin sularına benzeyebilir mi? sorusunu akla getirir. Kanaatimizce üst-kurmaca tam da, metin ve okur arasında oluşmuş bu geleneksel
mutlu durgunluğu kırmak adına edebî metinlerde kendisini göstermeye
başlar. Yine metnin kendi kendine tanıklığı değil de, okurun metne tanıklığı ve metnin bu tanıklıkla birlikte yeniden şekil almaya başlaması söz
konusudur. Böylece şayet narcissus bir mit olarak edebî metni açıklayacaksa bu okurun metinle “karşılaşma anı” olarak görülebilir. Ve bu “an”
adeta diğer bütün anları yeniden düşünmeyi zorunlu kıldığı için ebedileşir.
Postmodernizm üzerine düşünen öncü isimlerden Ihab Hassan da, Orpheus’un parçalanış miti üzerinden edebiyat tarihine yaklaşır. Modernizm
öncesi edebiyatın biçimsel bütünlüğünün yok oluşu, modernizmle birlik4

Hutcheon’ın, narsizmin modlarını tanımlamak için kullandığı; self-conscious, self-reflective, self-reflexive, auto-referential gibi diğer kelimeler de mit ile edebî metin arasında
kurmak istediği bu bağı kuvvetlendirir.
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te gelen biçimsel farklılıklar, sapmalar, bölünmeler ile Orpheus’un bedeninin Maniadlar tarafından parçalanması arasında bir ilişki kurulur. Orpheus’un bedeninin parçalanmasıyla, lirinin telleri kopar, şarkıları diner.
Böylece Orpheus’un yok oluşu, modern yazarlara telleri kopmuş yaysız
bir liri miras bırakır (Hassan, 2019, s. 26). Hassan ortaya çıkan bu edebiyatı “sessizlik edebiyatı’’ olarak nitelendirir. Modern yazarın dili artık
doğayla, gerçeklikle, dış dünya ile uyumlu bir bütünlük içinde şarkı söyleyen değil, sessiz bir biçimde kendi iç dünyasına ve iç sesine yönelendir. Hassan’a göre, edebiyatın kendisini yeniden yapıp bozması sonsuza
kadar sürebileceği için Orpheus’un parçalanışı da, modernizm ile sınırlı
olmayan bir sürece dönüşebilir.
Hassan’ın Orpheus mitini kullanış şekline bakıldığında, Hutcheon’da belirgin olan kesintisizliğin, Hassan’da yerini tam da tersine kesintililiğe,
parçalılığa bıraktığı dikkat çeker. Parçalılık edebî metinleri izah edebilir
mi? Bu elbette bir yönüyle doğrudur. Edebî metinler bütün tasarımını
bozarlar. Fakat bir bütün tasarımına sahip olmadığımızda edebî metnin
parçalılığı, dahası bir edebî metin tecrübesi nasıl yaşanabilir? Dolayısıyla
Orpheus bir yandan parçalanmışlığı ifade ederken bir yandan da yeniden
ve farklı bir tasarımla bir araya gelme imkânını ima eder. Şayet parçalanma beraberinde yeniden bir araya gelmeye izin vermiyorsa, daima bir ertelenmişlik ve fark olarak varlığını sürdürüyorsa, orada hayatla ve sanatla
kurduğumuz semantik bağ da parçalanmış olur. Bu nokta Hassan’ın miti
kullanış biçiminde yer alan bir sorun olarak dikkat çeker.
Yine Harold Bloom’un edebiyat tarihini kendi deyimiyle, edebî eserler arasındaki imgeci, zamansal, tinsel, psikolojik ilişkiler matrisini ima
eden bir “etkilenme” metaforu (Bloom, 2008, s. 20) üzerinden yazdığı
Etkilenme Endişesi adlı eseri, okuma teorileri arasında zamanla Oedipus
miti etrafında anılmaya başlar. Bloom her ne kadar, eserinde yer verdiği
birkaç retorik örneğe karşın, etkilenme endişesi derken Freudcu Oedipal
bir rekabeti5 kastetmediğini dile getirse de güç-iktidar ilişkisi bağlamında halef-selef arasındaki etkilenme ilişkisi üzerine kurulu olan bir eserin
zamanla olay örgüsüyle çeşitli örtüşmeler gösterdiği Oedipus miti üzerinden alımlanması şaşırtıcı görünmemektedir. Diğer taraftan Bloom,
kastettiği halef-selef arasındaki etkilenme endişesinin yazarlardan ziyade edebî eserler arasında gerçekleştiğini vurgular. Mitin olay örgüsünde
görüldüğü üzere, babalarının varlığıyla baskılanan oğullar ile kendinden
evvel yazılmış büyük, güçlü şiirler tarafından baskılanan şiirler arasında
etkilenme endişesi bağlamında kurulabilecek belirgin bir paralellik söz
konusudur.
5
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Bloom, Freudcu Oedipal bir rekabete karşı mesafesini belirtmek için Oedipus kompleksinin gerçek adının Hamlet kompleksi olduğunu dile getirir (Bkz. Bloom, 2008, s. 20).
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Oedipus miti ile okuma arasında kurmaya çalıştığı ilişkiyle Bloom’un bir
anlamda parça ve bütün arasındaki sorunu fark etmiş olduğu ve bunu aşmanın bir yolunu aradığı söylenebilir. Ancak bu sefer de, meseleyi sadece
edebî eserler arasındaki ilişkiye indirgemesi ve bunu da bir diyalog değil
de rekabet konusunun sınırları içinde tutması düşüncesini sorunlu bir
hale getirir. Kanaatimizce okuma ile ilişkisi kurulmaya çalışıldığında Oedipus mitinin üzerinde durulmayı gerektiren tek boyutu, psikolojik bağlama indirgenen bir kavrama işaret eden olay örgüsünden ileri gelmez.
Daha doğrusu yalnızca bununla sınırlı kalmaz. Zira Oedipus miti sadece
bir baba-oğul sorununu değil, aynı zamanda bir muammanın tamamen
çözüldüğü inancına sahip olunduğunda insanın başına gelebilecek felaketleri de anlatmış olur. Bu yönüyle edebî eserler arasındaki ilişkisellik sadece onların “söyledikleri” üzerinden ele alındığında edebî eserlerin muammasının çözüldüğü inancı baş gösterir. Oysa eserlerde “söylenmeyen”
yani olası okurlarla diyalog sürecinde ortaya çıkabilecek yeni tecrübeler
dikkate alındığında metinler-arası ilişki farklı bir boyut kazanacaktır.
Dikkat edilirse Hutcheon, Hassan ve Bloom’un okuma teorilerini ortaya
koyarken mitleri kullanış biçiminde eksik kalan şeyin de bu noktada belirginleştiği ve birbirleriyle benzeştiği söylenebilir. Bu her üç ismin de bir
ölçüde okuma denen şeyin muammasının (çoğul, tüketilemez dünyasının) seçtikleri mitlerin sahip olduğu olay örgüsü ile somutlanabileceğini, açık ve belirgin bir hale gelebileceğini (bir anlamda çözülebileceğini)
varsaymalarıyla ilgilidir. Oysaki okuma gibi belirsiz ve anlaşılması zor bir
eylemin yine mitler gibi birçok şey söyleme gücüne sahip olan bir alan
üzerinden tamamen açıklayabileceğini düşünmek kanaatimizce pek de
mümkün görünmemektedir.
Kabaca özetlemeye çalıştığımız gibi her üç eserlerde de Hutcheon, Hassan ve Bloom’un okuma hakkındaki düşüncelerini, düşünceleriyle uyumlu olarak seçtikleri mitlerin sahip oldukları olay örgüsü üzerinden dile
getirdikleri görülür. Dahası analizlerimizde açıkça görüleceği üzere bu
isimler, söz konusu mitleri sadece düşünceleriyle ilgili olarak seçmemiş
aynı zamanda onları düşüncelerine uyumlu hale de getirmişlerdir. Dolayısıyla bu metaforların belli teorisyenlerin okuma hakkında sahip oldukları
çeşitli düşüncelerini belirginleştirmek için seçtikleri ve dahası düşüncelerine uygun hale getirdikleri bir benzetme alanı haline geldiği söylenebilir. Bu durumda ise mitlerin, kafamızdaki belirsiz bir düşünceyi anlamlı
hale getirmek için seçtiğimiz bir benzetme ve somutlama alanı mı olduğu
sorunu hasıl olmaktadır. Mitlerin okuma üzerine sunmuş olduğu söyleme imkânı bununla mı sınırlıdır? Mitolojilerin olay örgülerinin yanı sıra,
var oluş tarzları ile de okuma eylemiyle belli bir kesişme yaşayabilmeleri
mümkün olabilir mi?
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3. Mitlerin Açmış Olduğu Bir Söyleme İmkanı Olarak Okumanın
Mitolojik Aradalığı
Okuma eylemi ve mitoloji arasında, kendisiyle karşılaşan kişilere her zamanki gündelik hayatlarının zaman ve mekânının sınırlarını aşma tecrübesini sunmaları itibariyle daha ontolojik bir bağ kurulabilir. “Söylenen
şey olarak” mit ile “okunan şey olarak’’ edebî eser, kişiyi içinde yaşadığı
fiili dünyadan uzaklaştırarak olası dünyaların kapılarını aralamalarını
sağlamaları bağlamında birbiriyle benzerlik gösteren büyüsel bir etkiye
sahiptir. Bir okurunun geçmişe tanıklık ederek onu kendi şimdisine taşıma çabası olarak edebî bir eserin okunması, kökleri geçmişte olanın (kutsalın) şimdi içinde açığa çıkışı olan mit tecrübesinden daha az büyüsel
değildir. Bu bağlamda, mitlerin Tanrılar ve insanlar, mümkün ve fiili dünyalar, geçmiş ve şimdi arasındaki eşikte duran konumlarıyla benzer bir
şekilde, okumanın da mitsel bir aradalık taşıdığı söylenebilir.
Ele almaya çalıştığımız noktada Hutcheon, Hassan, Bloom gibi isimlerin okuma ve mitoloji arasında kurmuş oldukları bağı, Mircea Eliade,
Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur ve Walter J. Ong gibi bazı isimlerin
daha anlamlı bir noktaya taşıdıkları söylenebilir. Eliade ve Ricoeur, mitoloji ve okuma arasındaki bu ontolojik bağa doğrudan dikkat çeker. Eliade
modern insana zamandan çıkış imkânını sunması bağlamında mitoloji ile
okuma eylemi arasındaki yakınlığı vurgular.
Hatta okumak bile mitolojik bir eylemdir (…) çünkü modern
insan mit sayesinde “zamandan çıkışı’’ yakaladığı gibi, okuma
eylemiyle de bir nevi “zamandan çıkışı’’ elde etmiş olur. Okumak onu ait olduğu zamandan alır ve farklı döngülere sokarak
başka başka devirlerde yaşamasını sağlar (Segal, 2012, s.80).6

Eliade, muhataplarını kendi kişisel tarihlerinin her günkü zamansal ve
mekânsal sınırlarının dışına çıkarma noktasında sunmuş olduğu imkân itibariyle, okumayı mitolojik bir eylem olarak değerlendirir. Bilindiği gibi, belirli bir tarihe ve mekâna bağımlı olmadıkları için mitsel zaman, mitsel tarih
ve mitsel mekândan söz edilmesi mitlerin temel özelliklerindendir.7 Edebi6

7
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Bu yazının kelime dünyasına yakın olması sebebiyle ikincil bir kaynaktan alınan kısım, orijinal kaynağın çevirisinde şu haliyle yer alır: “Okuma bile mitolojik bir davranış içermektedir; bunun nedeni yalnızca ilkel toplumlardaki efsane anlatımı veya
Avrupa’nın kırsal cemaatlerinde henüz canlı olan sözel edebiyatı ikâme etmesi değil,
aynı zamanda ve özellikle çağdaş insana, efsanelerle gerçekleştirilenine benzeyen bir
“zamandan çıkış» sağlamasıdır. İster polisiye bir romanla zaman “öldürülsün”, ister
yabancı bir zamansal evrene nüfuz edilsin, okuma çağdaş insanı kişisel süresinin dışına atmakta ve onu başka ritmlerle bütünleştirmekte, onu başka bir “tarih”in içinde
yaşatmaktadır’’ (Eliade, 1991, s. 181-182).
“Mit aynı zamanda ve her şeyden öte bir‚ “metin’’ dir ama belirli bir tarihe ve mekâna
bağımlı olmayan bir metindir. Bu yüzden mitsel zamandan, mitsel tarihten ve mitsel
mekândan söz edilir. Farklı bir evreni vardır mitlerin’’ (Batuk, 2009, s. 51).
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yat eserleri de okurlarının önünde açmış olduğu dünya ile onları kendisinde
tutan bir zamansal-mekânsal alana sahiptir. Burada gözden kaçırılmaması
gereken husus okurun geçmişte olan olayları orada olan insanlar gibi tecrübe edemeyeceğidir. Bu geçişlilik hala kişinin içinde yaşadığı zamanın ve
kültürün kelimeleriyle mümkündür. Böyle bakıldığında okumanın mitolojik aradalığı bizi, geçmiş ve şimdi, şimdi ve gelecek arasında bir bağ kurma
arayışında tutmasından ileri gelir. Yoksa ne mitler ne de edebî eserler bizi
geçmişe götüren oradan da şimdiye getiren bir zaman makinası değildir.
Geldiğimiz noktada Ricoeur’nün mümkün dünyaların taşıyıcı olarak şiir ve
mit arasında kurmuş olduğu ilişkiye değinmemiz de yerinde olacaktır. Ricoeur, şiir ve miti, dilin yeni dünyalara açılma kapasitesinin yoğun ve kendine
özgü bir biçimde açığa çıkma biçimleri olarak görür. Bu anlamda şiir ve mit
ona göre nostaljiye yönelik olmaklıktan ziyade bu nitelikleriyle önemlidir.
Şiir ve mit sadece unutulmuş bir dünyaya nostalji değildir.
Onlar kurulu fiili dünyalarımızın sınırlarını ihlal ederek aşan
beklenmedik dünyaların ortaya çıkışları, başka mümkün
dünyalara açılmalardır (Ricoeur, 2012, s.142).

Şiirin, okuma tecrübesinin açığa çıktığı en kendine özgü hallerden birisi
olduğu düşünüldüğünde Ricoeur’nün, mit ve okuma tecrübesi arasında
fiili dünyadan mümkün dünyalara açılmayı temin etme noktasında kurduğu ortaklık vurgusu daha da belirginleşir.
Eliade ve Ricoeur’nün yanı sıra mitoloji ve okuma arasında kurmaya çalıştığımız bu bağa, bir metni okuma çabasını “büyü” ve “mucize” gibi sıklıkla
mitlerle ilişkilendirilen nitelikler etrafında açıklamaya çalışan Gadamer
ve Ong gibi isimlerin de işaret etmiş olduğu söylenebilir. Bu noktada, edebî bir metnin okunma/yorumlanma sürecinde yazılı kültür ve sözlü kültür arasındaki koparılamaz ilişkiye dikkat çeken Ong, sözlü kültür olmadan yoruma büyü havası veren karanlık perdesinin da aralanamayacağını
vurgular.8 Geçmişin okurun şimdisinde yeniden canlanması olarak gördüğü okumanın bu haliyle, insanları sarıp sarmalayan büyüsel bir havaya
sahip oluşundan bahseder.
Gadamer de yazılı söz olarak bir metnin okunmasını/yorumlanmasını
mucize ve büyüyle ilişkilendirir. Zira hiçbir şey yazılı söz (edebiyat) kadar
yabancı ve anlaşılması zor değildir:

8

Yazının şifresinin çözülerek yorumlanması sırasında bir mucize gerçekleşir: Yabancı ve ölü bir şeyin total şimdiye ve bilinmişliğe dönüşümü. Bu, geçmişten bize ulaşan başka hiçbir

“Metincilik olmadan, sözlü kültürün varlığı ve özellikleri belirlenemez bile. Sözlü kültür olmadan da metincilik oldukça kapalı kalır ve yorumuna büyü havası veren karanlık perdesi aralanamaz” (Ong, 2012, s. 199).
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şeye benzemez. Geçmiş hayatın bakiyesi - geçmişten kalan
binalar, aletler, mezar içi kalıntıları - zamanın onları sağa sola
savuran fırtınalarıyla harap durumdadır; oysa yazılı gelenek
bir kez şifresi çözülerek okundu mu, sanki bugüne aitmişçesine bizimle konuşacak ölçüde saf zihindir (geist). Okuma
ve yazılı şeyi anlama kapasitesinin gizli bir sanata, hatta bizi
kurtaran ve bağlayan büyüye benzemesinin sebebi budur.
Onunla zaman ve mekân aşılmış izlenimi doğurur. Yazıyla intikal eden şeyi okuyabilen insanlar geçmişe tanıklık ederek
onu saf şimdiye dönüştürürler (Gadamer, 2009, s. 229-230).

Gadamer’in okumayla ilgili analizlerinde görüldüğü üzere, yabancı ve ölü
olanın okur eliyle şimdiye ve bilinmişliğe dönüşebilmesi, geçmişe ait olanın sanki bugüne aitmişçesine okuruyla konuşabilmesi bir mucizeye ve
bizi bağlayan bir büyüye benzer. Ayrıca, yazılı sözün yorumlanması noktasında okumaya atfedilen bu niteliklerin, temelde Eliade ve Ricoeur’nün
okumaya atfettiği zaman ve mekânın aşılmasını sağlama niteliğiyle ilgili
olduğu da söylenebilir. Bu anlamda okuma, hem içinde yaşanılan zaman ve
mekânı aşma izlenimi oluşturduğu hem de bir nevi okurun geçmişe tanıklık ederek onu saf şimdiye dönüştürmesi olduğu için mitolojik bir büyü ve
mucize nitelikleri taşır. Büyü ve mucize, daha önce de vurgulandığı üzere
kökleri geçmişte olanın (kutsalın) şimdi içinde açığa çıkışı olarak mitlerin
temel özellikleri arasındadır. Okuma da ele aldığımız düzlemlerde açıkça
görülebileceği üzere geçmişin şimdiye taşınmasının büyüsüdür. Söz konusu mucizevilik ve büyü özellikleri onun mitolojik aradalığına ilişkindir.
Yazımız boyunca süregelen okumanın mitolojik aradalığı iddiası bağlamında Gadamer’in felsefî hermenötiğinin önemli düşünceleri etrafında dolandığımız bu süreçte, bu düşüncenin kökeniyle bir şekilde ilişkili olan Hermes’e değinmemiz de yerinde olacaktır.9 Mitoloji, aradalık, arada olma, eşik
gibi kelimeler söz konusu olduğunda Hermes, üzerinde durulması gereken
önemli bir kelime haline gelir. Bilindiği gibi Hermes’i arada olmaklık bağlamında, ön plana çıkaran hikayesi; tanrıların mesajlarını anladığı şekliyle
insanlara aktarma, tercüme etme ve yorumlama görevinden ileri gelir. Dil
gibi bırakın çevirme ve yorumlanmasını, aktarılması bile, son derece güç
olan bir görevi, üstelik Tanrılar ve insanlar gibi birbirinden oldukça farklı
iki dünya arasında gerçekleştiriyor olması Hermes’in aradalık bağlamındaki görevini kritik bir noktaya taşır. Onun bu bambaşka dünyalar ve diller
arası konumu Burhanettin Tatar’ın ifadesiyle söyleyecek olursak “anlamla9
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rın eşiği”dir.10 Anlamların eşiğindeki aradalık durumuna atfen Hermes’in,
okuma ve mitoloji arasında kurmaya çalıştığımız bağ itibariyle, yazımızda söz konusu olan diğer mitik karakterlerden daha anlamlı bir konumda
durduğunu da söylememiz gerekir. Orpheus, Narcissus, Oedipus gibi mitik
karakterler, olay örgüleri itibariyle okumanın yalnızca belli düzlemlerde
açığa çıkan anlamlarını açıklamaya yönelikken, Hermes başlı başına bir bütün olarak okuma tecrübesini anlamanın imkânıdır. Bu anlamda Hermes’i
önemli kılan okuma eylemini yalnızca olay örgüsü itibariyle şekillendirmesi
değil, okuma ve anlama denen şeyi başlı başına varlık tarzına ilişkin olarak
anlamlı kılma çabasıdır. Yine burada, okuma gibi belirsiz ve anlaşılması zor
bir eylemin Hermes mitinin olay örgüsü üzerinden netleştirme niyetinin
değil, bu belirsiz durumu yine onun belirsizliği, aradalığı içinde anlamlandırma çabasının söz konusu olması, okuma üzerine mitlerinin kullanılması
bağlamında onu, (Orpheus, Narcissus, Oedipus’a göre) okumanın doğasına
ve mitlerin söyleme gücüne daha uygun bir konuma yerleştirir.
4. Sonuç

Okumanın mitolojik bir eylem olması gibi mitoloji de sadece söylenen yahut dinlenen bir anlatı değil, sahip olduğu etki açısından okumanın da
kendisidir. Okuma ve mitoloji arasındaki bağın bu ontolojik boyutu, yazının başında da belirtildiği gibi, hem edebiyat ve mitoloji arasındaki ilişkiyi konu ve muhteva düzlemiyle sınırlı kalmaktan kurtarır hem de söylemek, anlatmak (telling) şeklinde ön plana çıkan mit kelimesini farklı bir
boyutuyla da ön plana çıkarmanın imkânı haline gelir.
Bu doğrultuda bazı mitlerin çeşitli okuma teorileri içerisindeki metaforik
kullanılmaları dikkat çekicidir. Ancak söz konusu metaforik kullanımlarda, mitlerin edebî teorik düşünceyi de halen olay örgüleri itibariyle şekillendirmeyi sürdürdükleri görülür. Ayrıca bu metaforik kullanımların
bir bütün olarak okuma tecrübesinin varlık tarzıyla ilgili olmaktan ziyade
okumanın yalnızca modern ve postmodern teoride kendisini gösteren
üstkurmaca, sessizlik ve parçalanmışlık, etkilenme kaynaklı metinler-arasılık gibi belirli boyutlarına ilişkin olduğu görülür. Oysaki varlık tarzları
itibariyle okuma ve mitoloji arasındaki ilişkinin daha bütünsel nitelikli
olduğu söylenebilir. Buna göre okuma, birbirinden farklı iki dünya (fiili
dünya ve mümkün dünya, geçmiş ve şimdi, okur ve metin) arasında büyüsel bir ilişkinin kurulduğu mitolojik bir aradalık taşır.

10 “Tanrısal ve beşerî gibi birbirinden çok farklı iki anlam ve söylem düzeyi arasında durmakta oluşu, Hermes’in konumunun ne ölçüde hayati ve belirleyici olduğunu ima eder.
O bir yönüyle her iki alan arasındaki farklılığın korunmasını sağladığı kadar, diğer yönüyle bu alanlar arasında sürekli bir kaynaşmayı da mümkün kılmaktadır. Buna göre
Hermes, farklılık ve aynılık diyalektiğinin oluşumunu temsil etmektedir. Diğer bir deyişle, o bir anlam düzeyinin diğeri içine tümüyle çekilerek kendi aynılık veya özdeşliğini yitirmesine yol açmayacak şekilde kaynaşmasını mümkün kılmaktadır. Bu nedenle
Hermes’in durduğu yer, deyim yerindeyse, “ayrımların eşiği” dir” (Tatar, 2016, ss. 8-9).
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Öz: Tabiat yalnızca antik çağların temel geçim kaynağı değil aynı zamanda ekonomik
olanakların da en büyük bozguncusu olmuştur. İnsanlar bu yıkıcı kuvvete karşı hem
tanrılara ve tanrısal varlıklara sığınmış hem de onları yaşadıkları olumsuzlukların
temel nedeni saymıştır. Bu bağlamda mitoloji, insanların ekonomik durumlarındaki
ve yaşam koşullarındaki kötüleşmeyi anlamlandırmıştır. Örneğin Poseidon, Argos’un
nehirlerini Hera’yı destekleyen Phoroneus yüzünden kurutmuştur. Tanrıların arasındaki kıskançlık yüzünden bastıran sel, evleri ve ürünleri mahvetmiştir. Etiyopya’daki
Cassipea krallığına sel getiren de Poseidon’dur. Bu defa Nereid’den daha güzel olduğunu iddia eden prenses Andromeda’ya kızmıştır. Yılan istilası ile evlerinde rahat
uyuyamayan, tarlalarında çalışamayan insanlar nedenini ve nasıl olduğunu anlayamadıkları için yine tanrılara başvurmuşlardır. Mesela Perseus Kibisisinde Gorgon
kafasıyla birlikte uçuşa geçmiş ne var ki Medusa’nın kesik başından damlayan kanlar
Libya’da yılan istilasına neden olmuştur.
Bu makale, arkeolojik kayıtlara dayanarak insanların ticari hayat ve ekonomik durumlarını mitolojiyle nasıl ilişkilendirdiklerini ve ticaretin en önemli aktörleri olan
mitolojik figürleri araştırmaktadır. Ayrıca çalışmada Antik çağ insanlarının ekonomik
hayatlarıyla tanrısal varlıklar ve mitler arasındaki ilişki incelenmiştir. Bunu yaparken
ekonomik olayların tanrısal varlıklar ve mitlerin günlük hayattaki yerini nasıl yönlendirdiği temel alınmıştır.
Çalışmada önce Antik Çağda Ekonomik birimleri belirledik. Daha sonra bu birimlerin
mitolojik hikayelerde nasıl anlamlandırıldığını inceledik. Bu incelemeleri yaparken
Eski çağ ekonomisi ve mitoloji ile ilgili yazılmış kitap ve makalelerden yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mitoloji ve Ticaret, Mitoloji ve Ekonomi
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TRADE, ECONOMIC SITUATION AND MYTHOLOGY

Abstract: Nature was not only the primary source of livelihood of ancient times but
also the most significant destructive force to economic abilities. To get protection
from that force, humans resorted to a deity and they even considered gods as the
main cause of the negativity of their ordinary lives. In this content, mythology made
sense of worsening in the economic situation and living conditions. As an example,
Poseidon dried up the rivers of Argos because of Phoroneus supporting Hera. When
a flood devastates the residential area, the reason could be the jealousy of the gods. It
is Poseidon who sends the flood to Ethiopian Kingdom of Cassipea, this time angry at
Andromeda who claimed to be more beautiful than Nereid. People who could not sleep comfortably in their homes and who could not work in their fields with the snake
invasion, applied to the gods again because they could not understand why and how.
For example, Perseus flies with the head of Gorgon and the blood drops of Medusa
causes a snake invasion in Libya.
Based on archaeological records, this article explores how people relate their commercial life and economic status to mythology and mythological figures, the most important actors of commerce. Besides, the article investigates the relationship between the economic conditions of ancient times and deity and myth. In doing so, it is
based on how economic events direct the place of divine beings and myths in daily
life.
In the study we first identified the economic units in ancient times. Then we examined how these units were explained in mythological stories. We researched and
analysed books and articles about ancient economics and mythology.
Keywords: Mythology and Trade, Mythology and Economic Conditions
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1. Giriş
Ekonomi; Yunanca aile anlamındaki oikos ile yönetme, düzenleme anlamlarına gelen nem kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. MÖ 4. yy’da
Atinalı Ksenophon tarafından yazılan Oikonomikos ilk ekonomi yazılarında model alınmıştı ve asilzadelere müreffeh bir hayat sürmenin yöntemleri, tarım, kölelerin ve kadınların yönetimi, zengin olmak gibi konularda
önerilerde bulunuyordu. Oikonomikos antik çağlarda, geniş aile içindeki
hak ve görevlerin bilinmesi demekti (Finley, 2007, s.1). Ekonomi 19. yüzyılda bile karar alıcıları etkileyebilecek bir konu olarak görülmüyordu.
Antik çağ insanları ekonomi kavramından haberdar olmasa da çiftçilik ve
hayvancılık yaptılar, evler, suyolları, gemiler inşa ettiler, ticaret yaptılar,
para basıp borç alıp verdiler, vergilendirdiler, ama tüm bunları hiç toplumun ayırt edilen alt sistemi olarak kavramsallaştırmadılar. Bu ekonomik
yapılarının izleri de mitolojide görülebilmektedir (Finley, 2007, s.6).
Antik çağlarda insanlar ekonomik durumlarını mitler aracılığıyla tanrılarla ilişkilerine bağladılar. Hititlerdeki bir maşat mektubunda “Herşey
senin yanında olsun. Bin tanrı senin hayatını korusunlar, elleriyle seni
kucaklasınlar,” der (Sedat, 2003, s.85). Kötülükler tanrılardan gelir ve insanların yanlışları cezalandırılır.
Mit, tabiat kanunları ya da hayatın doğal akışına uyup anlatılarına kanıt
vermek mecburiyetinde değildir. Sunumuyla kendini kabul ettirir ve otoriter söylemini hissettirir. Bu açıdan bakıldığında geçerliliği tartışılabilen
ve reddedilebilen anlamındaki loji(logos) kelimesiyle aynı kelime içinde
varolması ilginçtir. (https://www.britannica.com/topic/myth) Albert Camus, mitlerin varolma amacının, insanları canlı tutmak olduğunu söyler.
Quirit (2018, s.3), mitosun etimolojik anlamından yola çıkarak mitolojinin insanı kuşatan çevreyi ve yaşadığı zorlukları anlamlandırması bağlamında bireyi toplumu ve çevreyi entegre eden bir güç olduğunu ve bu
gücün kaybolması durumunda toplumların çözüleceğini savunur ve bugünkü Star Wars, LOTR, Game of Thrones gibi yapımların da aynı işlevi
gördüğü sonucuna varır. Her topluluğun kendine özgü mit yaratmasından
hareket ederek mit kavramı insan olmanın bir bileşeni olarak yorumlanabileceği gibi mitlerle toplumların kendilik imajlarını ortaya çıkardıkları
da savunulabilir. Avrupalı sömürge valileri ve misyonerler yerlilerle anlaşma sağlayabilmek için öncelikle onları anlamaya çalıştılar ve bunun da
ilk adımını onların dilini ikincisini ise mitolojilerini öğrenmekte buldular
ve vardıkları sonuç yalnızca bir yönetim pratiği değil, mitlerin insan davranışının savaş-barış, iyi-kötü, doğru-yanlış arasındaki formülasyonuna
olanak sağlayan modeliydi. Böylece 18. Yy’dan itibaren mitolojiye yakın
ilgi kabul gördü (https://www.britannica.com/topic/myth/Approaches-to-the-study-of-myth-and-mythology).
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2. İlk İnsanlar
Bugün kendi çocuklarına karşı gösterdiği vahşetle anılan Kronos eskiden
sınırsız kaynaklara sahip kısıt nedir bilmeyen altın çağ insanlarının dünyasını yaratan cömert hükümdar olarak bilinirdi (Wilkinson, 2017, s.27).
Vahşi hayvanlar insanlara saldırmaz, yiyecekler ağaçlarda yetişirdi. Antik
zamanlardaki barınma, yiyecek ve giyecek temin etme gibi ihtiyaçları olmayan bolluk dünyasının insanları ölünce dünya gene ıssız kaldı. Bunun
üzerine tanrılar geç yaşlanan Gümüş Çağ insanlarını yarattılar. Bolluk
içinde yaşasa da yüzyıl boyunca bebeklikten çıkamayan insanlar sıkıcı
ve aptaldı, yetişkinliğe ulaşır ulaşmaz da hemen ölüveriyorlardı. Tanrılar üretim hatalarını bir kez daha düzelterek bronz ırkı yarattılar. Bunlar
bronz zırhlar giyiyorlar ve metal silahlar yapıyorlardı, birbirlerini öldürerek nesillerine son verdiler. En son yaratılan insanlara dünyanın bütün
nimetleri kıttı, yiyecek aslanın ağzındaydı zaten pişirmek için alet edevat
da yapılmalıydı, ısınmaları gerekliydi ama ateş bile onlardan esirgenmişti. Bu insanlar Kronosu hasat tanrısı yaptılar ve tüm kısıtlarının sayesinde
akıllı ve çok becerikli çıktılar. İçlerinde Pygmalion gibi canlandırılmaya
layık heykeller yapan heykeltraşlar, Arachne gibi tanrıçalara kafa tutan
dokumacılar, Marsyas gibi cezalandırılmayı hakedecek kadar yüksek sanat icra edebilen müzisyenler çıktı.
3. İlk Tarım Toplumları

Tarım antik çağın en önemli ekonomik bileşeniydi ve zamanın çoğu tarım
üretimine ayrılıyordu. İnsanlar tarım devrimi sonrasında ilk kez yerleşik
hayata geçip üretici oldu ve bunun yarattığı boş zaman; bilim, sanat ve
daha birçok başka uğraşıya olanak sağladı. Avcı-toplayıcı topluluklardan
yerleşik tarım toplumlarına evrilmesi kadının toplumun ekonomik
ve sosyal hayatındaki önemini arttırdı ve hem üreten hem de koruyup
kollayan ana tanrıça bu dönemde Anadolu’da Frigyalı Matar Kubilaye
olarak ortaya çıktı. Dağın Anası; Lidyalılar tarafından Kybele, Hattilerde
Wuruşemu, Hurrilerde Hepat, Hititlerde Arriana’nın Güneş Tanrıçası ve
Geç Hititler döneminde de Kubaba, Tokat ve Kayseri bölgesinde çok eski
bir Anadolu adı olan Ma, Mısır’da İsis, Suriye’de Lat, Giritte Rhea, Efes’te
Artemis’di Kubaba, Anadolu’da kültüne çok önem verilen bir tanrıçadır.
Değişik toplumlarda isim değişikliğine uğramış, Fransızcada Cybele,
Almancada ise Sybille olarak bilinir. Türkçeye is Sibel olarak girmiştir
(Erhat, 1993).
Ana Tanrıça Tiamat’ı savaşta yenerek erkek egemenliğini başlatan Marduk, tanrıçanın cesedinden göğü ve yeri yaratır. Fırat ve Dicle de tanrıçanın gözlerinden akarlar. İnsanlarsa Tiamat isyanını ilk başlatan tanrı
Kingunun kanından ortaya çıkarılırlar (Donna, 2017, s.252).
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Nil gibi düzenli taşma eğilimi göstererek verimli topraklarda üretime
olanak sağlayan nehirlere sahip olmayan Anadoluda tarım alanları ancak yağmurla sulanabilirdi. Bu nedenle kuraklık Anadoluyu Mısırdan çok
daha olumsuz etkiliyordu (Eğilmez, 2005). Hititlerin en büyük tanrısı
da zaten fırtına tanrısı Teşup’tur ve bölgedeki iklim tanrıları pek çoktur.
Babilde Ea ve eşi Damkina yeni doğan oğulları kudretli tanrı Marduk’a
oynaması için rüzgarlar verirler ve Marduk Tiamat’ın sularında fırtınalar yaratır. Baal büyük tanrı El’in oğludur ve Ugaritin tanrılar katının en
tepesinde bulunan bir ailenin mensubudur. Baal büyüdükçe güç kazanır
ve yağmuru, gökgürültüsünü ve şimşekleri kontrol eden tanrı haline gelir
(Wilkinson, 2017, s. 158).
Ana Tanrıça kültünün devamı niteliğindeki Artemis Anadolu ve Yunanistan’da en çok tapınılan ve yardım istenen tanrılardandır. Yaban hayata
aittir, hem iç suların, kaynakların, nehirlerin ve göllerin hakimi hem de
bütün doğanın egemenidir. Yokluk içindeki toplumları korur. Vahşi ve
evcil, bilinen bilinmeyen arasında işlev gösterir. Hem yabani hayvanları
evcilleştirendir hem de avlanmayı sever, avlanabilmek için önce iznini almak gerekir. Hep kazanan, avını ok ve yayı ile vuran avcıdır. Anneannesi
Phoibis kaynaklı “Altın Artemis”, Ay Tanrıçası Selene ile özdeşleştirildiği
dönemlerde “Gümüş” sıfatlarıyla anılır, yaşamın ağını dokuyarak tüm canlıların kaderini yönlendirir. Müzakereye açıktır. Pers orduları yaklaşırken,
Atinalılar söz verip adaklar adamışlar, savaşta öldürdükleri her düşman
için Artemis Agrotera’ya bir keçi kurban etmek üzere söz vermişler, fakat
savaşta öldürülen düşman sayısı çok fazla çıkınca her yıl 500 tane keçi
kurban etmek için tanrıçayla pazarlık yapmışlardır (Boardman, 1989,
s.373, 507 ,515; Lloyd 1983, s.91; Vernant 1991, s.247; Zaidman 1992,
s.48). Adı etimolojik olarak açıklanamamıştır. Kappadokya’da o Ma, Lydia
yazıtlarında Artimis, Lykia’da Ertemit, Perge’de ise Wanassa Preiia’dır.
Tarım ürünleri yalnızca insanların yaşaması için değil, alışverişte değiş
tokuş birimi olarak da kullanılmıştır.
Antik şehir Olbian’ın sınırlarını genişletmesi ve tahıl ihracına başlaması
ile birlikte MÖ 4. Yy boyunca paralarında klasik yunus üzerindeki kartal
resmi yerine Demeter resmi hakim oldu. Bu dönemde Demeter’e tapınmayı özellikle şehrin savunmacılarında da görüyoruz ki Makedon kuşatmacılara karşı başarılı olan bu savunmacı askerler şehirde büyük saygı
görüyordu ve tüm bunlar şehrin koruyucu tanrısının Demeter olarak belirlendiğini gösteriyor (Stolba, 2015).
Heredot, İsis ile Demeter ve Dionysos’un eşdeğer olduğunu vurgulamıştır.
Yeryüzüne mevsimleri getiren, insanoğlunun yaşamını devam ettirmesine yardımcı olan ve onları besleyen ulu tanrıça Demeter; Olymposlular
arasında Toprak Ana olarak adlandırılmıştır (Hanar, 2010).
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MÖ 1700’lere tarihlenmiş kil tabletler, tarihin ilk tarım el kitabıdır ve Sümerlerin çorak iklimde nasıl tarım yaptıklarını ve verimli ürün almanın
temellerini anlatır ve yazılan önerilerin Sümer baş tanrısı Enlil’in oğlu
ve hakiki çiftçi tanrı Ninurtadan geldiğini belirterek sona erer (Kramer,
1995, s.39).
“Tohumların topraktan çıkmaya başladıkları gün tarla fareleri ve zararlı böceklerin tanrıçası olan Ninkilim’e, onların
büyüyen filizlere zarar vermemeleri için dua etmeli, bundan
başka kuşları korkutmalı... Bundan sonra başaklar öküz tarafından çekilen bir açıcı ile açılır. Bu sırada arpalar toprağa
değdiğinden kirlenir. Bunun için bir dua söylenerek bir sopaya geçirilmiş yaba ile savrulur.”

Ancak her ne kadar tüm öğütlere uyulsa da işler her zaman iyi gitmiyordu. Ark ve tarhları dikkatle sulasa da yetiştirmeye çalıştığı bitkileri solan, dağların tozu rüzgarlarla yüzüne çarpan çiftçi Şukallituda, bir
gün yüzünü gökyüzüne çevirdi, işaretleri inceledi ve tanrısal kanunları
gözleyip öğrendi. Öğrendiği yeni bilgilerle geniş yaprakları güneşin
doğuşundan batışına kadar gölge veren sarbatu ağaçlarını dikti. Bu
bahçe tekniği deneyleri sonucu Şukallituda’nın bahçesinde her türlü
yeşillik büyümeye başladı. Sümerlerin tarımdaki zenginliği yalnızca
tarım üretimindeki başarıları değil bahçecilik ve meyvecilikte de çok ileri
gitmeleriyle olmuştur. Mezopotamyanın kızgın güneşinde gölge ağaçlar
dikerek meyve ağaçlarını korudular ve bahçeciliğin en yararlı tekniği
oldular. Ancak kazandığı başarılardan şımaran Şukallituda, bahçesinde
dinlenen İnanna’ya tecavüz edince tanrıça önce Sümerin kuyularını kanla
doldurdu sonra da rüzgar ve fırtınaları gönderdi. Hikayenin sonu, kil tabletlerin hasarlanması nedeniyle bilinmiyor. Ancak bir tanrıçanın kendisini ölümlülere karşı bile koruyamaması ilgi çekicidir.
4. Mevsimlerin Döngüsü

Eleusis Misterlerinin ve Demeter kültünün merkezi, Kore (Persephone)’nin Nysia ovasında çiçek toplarken kaçırılışıdır. Demeter’in, kızına
kavuşmadığı müddetçe kutsal görevlerini yerine getirmemeye karar vermesiyle dünyayı sarsan bir kıtlık başlar. Zeus en sonunda insanların açlık
feryatlarına karşı koyamaz ve çoktan Hades’in nar tanesini yemiş olan
Persepone, yılın üçte ikisini Demeter ile yeryüzünde, üçte birini Hades
şle yeraltında geçirmesine karar verilir. Demeter’in bu anlaşmayla Olympos’a dönmesiyle yeryüzü canlanır ve eski kudretine kavuşur. Olympos’a
dönmeden önce misterlerini Triptolemos, Diokles, Eumolpos ve Keleos’a öğretir ve Triptolemos’u da yeryüzüne tarım kültürünü ve misterleri yaymakla görevlendirir. Tüm Yunanistan’ın buğday ihtiyacının büyük
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bölümünün karşılandığı Eleusis kentinde her yıl Demeter tapınımları ve
ritüelleri tekrarlanırdı. Bunun yanında buğday ekilen her bölge kendini
Demeterle ilişkilendirmişti. Bu öykü aslen Persephone’nin yeryüzü ve yeraltı arasında gidip gelmesiyle mevsimler ve toprağın ve bitkilerin yazın
canlanıp kışın ölümünü sembolize eder. Persephone ilk filizlerle birlikte
annesinin yanına gelir ve dünyaya bolluk bereket getirir, ekim zamanı karanlıklar ülkesine gitmesiyle de tohumlar uykuya yatar, yeryüzü kısırlaşır,
hüzünlü bir mevsim başlar. Ekili dikili toprağın ve bereketin tanrıçası Demeterin adı Ge-meter (toprak ana) ve De-meter (arpa ana) olarak açıklanmıştır (Erhat, 2008, s.85). Buğday Tanrıçası olarak da bilinir, insanlara
tahıl ekip biçmeyi, değirmen kullanmayı öğretendir, bakla, incir ve diğer
sebzeler de Demeter’e atfedilir (Karaosmanoğlu, 2005, s.44). Demeter kızını aramak için Attika’ya geldiği zaman Phytalos tanrıçayı evinde konuk
eder. Demeter de bu konukseverliğin karşılığı olarak ona incir ağacı fidanları verir Başaklardan yapılmış tacı, bir elinde orak diğerinde ise demet
ya da kızını aramasıyla bağlantılandırılan meşalesi vardır. Demeter antik
çağ anlayışında insanları besler ve yaşamı devam ettirir.
Kızını arayan tanrıça, Sümerlerde kocasını arayan tanrıçaya dönüşür.
2000’li yıllarda Sümerlerin ülkesi komşular tarafından yakılıp yıkıldı, kralları esir edildi. Sümer şairleri bu felaketlerin ardından ağlayan tanrıçayı
tasvir etmeye başladılar. Çok yüzlü İnanna eşi Dumuzinin yeraltına gitmesinin yasını tutar, bahar ayında Dumuzi yeryüzüne çıkınca da tabiat yeşerir
ve kutlamalar yapılır. Sedir ağacı, Dumuzi ve İnanna kültüne adanmıştır.
Dumuzi yağışsız mevsimde ağaçlarda tükenen nemi temsil eder (Wilkinson, 2017, s.154-155). Finlerin bereket cini Pellervoinenin bataklıklara ve
çöllere tohum ekmesi sayesinde Finlandiya ormanları büyümüştür.
5. Hayvancılık

Sümerlerin İnanna’sı Babil’de İştar olarak bilinir. Tarım tanrısı ve çiftçilerin koruyucusu Enkmidu ile sade bir çoban olan Dumuzi, aydınlık ve
bereketin tanrıçası İnanna ile evlenmek ister. Tanrıça sade gocuğuyla kendisine gelen Dumuzi yerine yumuşak keten elbise giyen Enkindu’yu tercih
etmektedir. Ancak çoban Dumuzi kendi ürettiği süt, peynir ve yünün dünya için Enkindu’nun tahılından daha önemli olduğunu izah edince İnanna’yı kazanır.
Fenikeli Europa Zeus’u boğa, Ispartalı Ledaya ise kuğu şeklinde görür.
Zeusun Io’yu ineğe dönüştürmesi üzerine Hera sinek musallat ederek
İo’nun İstanbul boğazına kadar kaçmasına neden olur. Nors mitolojisinde
evreni boydan boya kateden Yggdrasil ağacının altındaki yılanla üstündeki kartalın arasındaki haberleşmeyi sincaplar sağlar. Ortada ise insanların
dünyası vardır.
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5.1. Balık ve balıkçılık
Ege sahilinde ve adalarında denizcilikle geçinen Yunanlılar için denizleri kontrol eden tanrı Poseidon, Zeusun kardeşi ve pantheonun en güçlü
tanrılarından biriydi. Adına yapılan tapınaklar denize bakan bir tepedeki uçurumda olurdu. Bazen tridentiyle denizi karıştırarak vahşi fırtınalar
çıkarır veya tridenti yere vurup depremlerle insanların hayatını alt üst
edip bütün mal varlıklarını yutardı. Ne var ki insanlar bu tehditlere karşı
çıkıp kendilerine zeytin ağacını hediye eden bilge tanrıça Athena’yı tercih
ettiler. Çömlekçilerin, dokumacıların, gemi işçilerinin koruyucusu Athena,
özellikle itibarlıdır çünkü diğer insanlarla bağ kurar.
Balıkçılık sahil insanları için o kadar önemliydi ki yaban hayatın tanrıçası
Artemis Neapolis’de direkt olarak Balık Artemis olarak anıldı.
Mısır hiyeroglifinde balık, ceset anlamına gelir. Tohumların döngüsüne
benzer şekilde öldükten sonra yeraltında tekrar dirilen tarım tanrısı Osiris’in samanyolunda balık misali yolunu bulması ile betimlenen bu simge, Orta Amerikanın tarım(mısır) tanrısı Hun Hunahpu hikayelerinde de
benzer şekilde kullanılmıştır (Wirth, 2003).
6. Devlet ve Yönetim

Hammurabi ünlü yasalarının girişinde insanları zenginleştirmek için bizzat seçildiğini söyler (Rosenberg, 2017, s. 242). Sümerlerde, şehirler tanrılar arasında paylaşılmıştı. Bu nedenle her şehrin ayrı bir tanrısı vardı.
Her biri ayrı bir mabede bağlı olan kasabalar birleşerek şehri meydana
getirirdi ve şehri de mabet idarecileri (şangular) arasından seçilen tanrının temsilcisi işakku yönetirdi. Bu şehirler de bir kral tarafından temsil
edilen Sümer devletine bağlıydı ancak yine de şehirler arasında savaşlar
eksik olmazdı. Komşularına saldırıp genişlemeye çalışan Lavaş şehri, MÖ
3.binyılın başlarına tarihleniyor. Çiftçiler, hayvan yetiştiricileri, balıkçılar, gemiciler, zanaatkarlar ekonomiyi ayakta tutan meslek erbaplarıydı.
Şehrin toprakları şehir tanrısına dolayısıyla mabetlere aitti. Uzun bir zayıflama ve yozlaşma dönemi geçiren Lagaş’ın durumunu bir tarihçi şöyle
anlatır (Kramer, 1995, s.39):
“Gemilerin denetleyicisi gemileri zorla aldı. Balıkların denetleyicisi balıklara el koydu. Bir Lagaşlı tüylü bir koyunu kırktırmak için saraya getirdiğinde yünü beyazsa 5 şegel gümüş
verdi, vezir de bir şegel gümüş aldı. Bir parfümcü bir yağ hazırlarsa işakku 5 şegel, vezir 1 şegel aldı, saray kahyası da 1
şegel aldı. Mabede ve onun mallarına gelince; işakku kendi
malı gibi aldı. Tanrıların öküzleri işakkunun soğan tarlasını
sürdü. Tanrıların en iyi tarlaları işakkunun soğan ve hıyar tar-
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lası oldu. İşakkunun evleri ve tarlaları, saray halkının evleri
ve tarlaları, saray bakıcılarının evleri ve tarlaları bir baştan
bir başa doldu.”

Lagaş’ın bu durumu tarihin ilk vergi reformunun nedeni oldu ve Lagaş
halkı bundan sonraki durumlarını tanrılarına emanet ettiler ve reformların yapıcısı Urukagina, Lagaş tanrısı Ningirsu’dan, dulların ve yetimlerin
güçlü adam tarafından kurban edilmesine izin vermemesi için söz aldı.
Sümerler üçüncü binyılda kanun altında özgürce yaşamanın ve adaletin
değerini biliyorlardı ancak düzenlerinin bozulmasına izin veren tanrı
Ningirsu’ya herhangi bir yaptırım ya da serzenişe dair bir belgeye rastlayamadık.
Sümer başkenti Agade, MÖ 2300’lü yıllardaki görkemli zenginliğini Habeşistan’a kadar genişlemiş ülkenin her köşesinden gelen hediyelere
borçluydu. Ancak bu refah dönemi yaklaşık yüzyıl sonra tersine döndü
ve şehir doğudaki dağlardan akın eden Gutiler tarafından yakılıp yıkıldı.
Gutileri dağlardan gönderen de tabii ki Sümer Panteonunun yüce tanrısı
Enlildi. Nippur’u yağmalayıp Ekur tapınağının kutsallığını bozan Sümer
halkı, cezalandırıldı ve Sümer tarihçileri bu ekonomik bozgunu anlattılar.
7. Madencilik

İnsanlar önce doğada taşların arasında bulduğu doğal altın, gümüş,
bakır ve meteorik demiri herhangi bir işleme tabi tutmadan diğer taşlar
gibi kullandılar (Doğan, 2012). Okr, Sagona’ya (1988, s.19-29) göre Üst
Paleolitik devrin altını kabul edilebilirdi.
Ateşin tanrısı Hephaistos, kutsal zanaatkardır ve atölyeleri yanardağlardır. Silahlarıyla üstün başarı gösteren kahramanların silahlarının Hephaistos tarafından yapıldığına inanılır.
İnsanlar madenlerle mitoloji arasındaki bağı hiç koparmadılar. Kobalt
adını Alman madencilerin madenlerde oturduğunu düşündükleri kötü
ruh’dan, Toryum İskandinav şimşek tanrısı Thor’dan, Titanyum, görkemli
Yunan titanlarından, Vanadyum İskandinav güzellik tanrıçası Vanadis’ten
alır(http://www.moment-expo.com/metalurji-ve-mitoloji).
Mezopotamya’da madenlerin, yeraltı sularının ve derinliklerin tanrısı
Ea’dır. Madenlerin yeraltında büyüdükleri, eğer vaktinden önce yerüstüne çıkarılmazsa altına dönüşecekleri öngörülür.
Yunanlılarda madenlerin tanrısı yeraltında yaşayan Hades’tir. Öyle ki ünlü
coğrafyacı Pluton, halkın Attica’da madenleri sanki Pluto’yu bulacaklarmış gibi gayretli kazdıklarını anlatır.
Yunanların geç dönem hikayesine göre Uranus ve Faia’nın evreninde önce
devler hemen sonra da metaurjist kyklop’lar yaratılmıştır. Kykloplar me155
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tal işlemede o kadar ustaydılar ki Uranus tedirgin olup hepsini yeraltına
sürmüştü. Poseidon’un tridentini, Hadesin giyeni görünmez yapan miğferini ve Zeusun yıldırımını üreterek Zeusun titanlara karşı başarısında
büyük pay sahibi oldular (Wilkinson, 2017 s.17).
Metalleri ergitip alet-edevat üretme işi beraberinde türlü ritüeller de getirir. Aşağıdaki satırlar, bir Asur metninden aktarılmıştır.
“Bir maden filizi fırınının temelini atmak istersen şanslı bir
ayın uygun bir gününü bekle ve fırının temelini yap. Fırında
çalışırlarken (onlara) bakmalı ve sen de (fırında) çalışmalısın; embriyonları getirmelisin… Bir başkası, bir yabancı girmemelidir ve temiz olmayan bir kişi onlara görünmemelidir;
maden filizini fırına koyduğun gün (embriyonların önünde)
bir kurban sunmalı, bir kap çam reçinesi koymalı, bira, kurunna, dökmelisin. Ocağın altındaki ateşi yakmalı ve maden
filizini fırına koymalısın. Fırının yanına getireceğin insanlar
arınmış olmalı, ancak ondan sonra yaklaşmalarına izin verebilirsin. Ocakta yaktığın odun Ab ayında kesilmiş günlük
ağacından (sarbatu) olmalıdır – bunlar kabukları soyulmuş
büyük kütükler olmalı ve rastgele değil, deriye sarılarak konulmalıdır.”

Mezopotamya şehirlerinin törenlerde takılmak üzere güzel takılar üretebilen zanaatkarları vardır. Bereket tanrıçası İnanna’nın yeraltı yolculuğu
sırasında bu takılardan nasıl ayrılmak zorunda kaldığı Sümer metinlerinde anlatılır (Wilkinson, 2017, s.155).
8. İnşaat

Altyapı ve büyük bina inşaatları antik dönemin en çetrefilli işlerinden biriydi ve bu alandaki gelişmelerin tanrılardan öğrenilen ar-ge ile başarılabildiğine inanılırdı. Mari, dünyaya mağaralardan dağlardaki suyu getiren
Basklı bereket tanrıçasıdır. Fin mitolojisine göre Louhi, Vainamounen’e
hem un hem tuz hem de altın öğütebilen bir değirmen (Sampo) inşaa edebilirse, kızıyla evlenebileceğini söyler. Babil’de Kingu’nun kanından ilk insan Lullu’yu yaratılır. Lullu ve ondan türeyenler, insan ırkının gelişmesini
garanti altına almak amacıyla Babil’in çevresindeki araziyi verimli hale
getirmek için kanallar kazarlar” (Wilkinson, 2017, s. 43, 102, 150).
9. Ticaret

Saïte hanedanından Psammetichus I(664-610 MÖ) ticaretin vadettiği
zenginliğin farkına varıp Mısır’ı yabancılara açarak Yunan ticaret kolonilerinin yerleşmesine izin veren ilk Mısırlıdır. Deniz (ve nehir) ticaretinin ekonomik gelişmede oynadığı rol o kadar önemlidir ki Adam Smith
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“Ulusların Zenginliğinde gelişmenin en temel faktörlerinden biri olarak
tanımlar. Yurtdışındaki pazarlara ulaşma kabiliyeti yerelde tüketilebilecek olandan çok daha fazla üretim yapılmasını, büyük ölçekli üretim fazlası yaratılmasını, ölçek ekonomisine geçilmesini, böylece iş bölümünün
arttırılarak prodüktivitenin artışını sağlar. Bütün bunlar için de malların
üreticiden tüketiciye nakliyesinin en hızlı yöntemi olan deniz (ve nehir)
taşımacılığı daha çok sayıda pazara daha fazla ürünle daha düşük maliyetle ulaşımın en önemli anahtarıdır (Robinson ve Wilson, 2011)
MÖ 3000’lerde deniz ticaretinin merkezi Mezopotamya iken Doğu Akdeniz’de Tyre’ye oradan Rodos adasına kaymıştır. Bildiğimiz ilk denizyolu
ticareti, 5000 yıl önce Fırat-Dicle vadisinden Bahreyn ve Indus nehrine
yapılandır. Bu ticaretin ardından MÖ 1800’lerde, tarihin ilk süper şehri
Babil ve kralı Hammurabi ortaya çıkmıştır. Hammurabi kanunlarına göre
gemiler kapasiteleriyle oranlı sabit bir tarifeden kiralanacak, gemi inşaatı 1 yıl garanti ile çalışacak, navlun peşin ödenecek, seyahat şirketi tüm
masrafların dökümünü çıkaracaktı. MS236 tarihli Bill of Lading, Romalı tüccarların da aynı bugünküler gibi demuraj’dan şikayetçi olduklarını
gösterir (Stopford, 2009, s. 5-8).
Budizm kaynakları çok büyük bir ticaret külliyatı barındırır. Budizm’in
İpekyolu aracılığıyla yayılmasında Budist tüccarların ve kervan sahiplerinin öyle büyük etkisi olmuştur ki mahasarthavaha (büyük kervan lideri)
Budanın sıfatlarından biridir. Deniz ticaretinde büyük rol oynayan Budistleri kazalardan ve korsanlardan koruyan, verimli bir sefer için yardım
eden tanrıça, Manimekhalā’dır.
Manu’daki deniz yolculuğuna getirilen kısıtlamaya karşın Hindistan ticaretinin belkemiğinin suyolları olması zengin bir Hint nehir mitolojisi
oluşmasının da nedenidir. Antik çağlarda Hindistanın en önemli nehri
olan Saraswati, çevresindeki çok sayıda şehre hayat veriyordu. Ekonomik
gelişmenin ve zenginliğin merkezindeki nehir, Hinduizmin en büyük üç
tanrıçasından biri olan Saraswati’ye de adını verdi. Belagat, kültür ve bilgelik tanrıçası Saraswatinin kutsal metinlerde giderek daha az yer bulması, Hindistan ticaretinin kaynağı Saraswati nehrinin kuruması ve bugün
adının sadece antik metinlerde kalmasıyla bağlantılandırılabilir. Antik
Budistlerin deniz tanrıçası ve denizcilerinin koruyusu Manmekhalaydı.
Fırtınalı denizlerde kalan yolcuları kurtarır, gemiz kazalarına ve korsanlara karşı korur, zengin ticari seferler sağlardı. Manimekhala özellikle Pallava döneminde çok popüler bir tanrıçaydı ve adına Puhar ve Kanchi’de
tapınaklar yapılmıştı. Chandraya göre Pallavallılar zenginliklerini tanrıça
Manimekhala’ya borçlu olduklarına inanırlardı. Böylece Hindu kralları bu
tanrıçayı kabul ettiler ve hükümranlıkları güneydoğuasya’ya yayıldıkça
Manimekala ve diğer mitolojik hikayeler de bu bölgeye yayıldı. Antik za157

T İ C A R E T, E K O N O M İ K D U R U M V E M İ T O L O J İ D E K İ
YA N S I M A L A R I

manların Hindistan’ı ve güneydoğu Asya ülkeleri arasındaki deniz ticareti
ve ticaret arttıkça kültürel alışveriş de arttı (Vaz, 2019).
Hellencede ploutos ve penia en genel anlamıyla zenginlik ve fakirlikse de
nüans farklarına bakıldığında penia yaşamak için çalışmak zorunda olan
kişi demekken ploutasun böyle bir zorunluluğu yoktu. Bu nedenle yoksul
insana ptokhos deniliyor, dilenciler ise asla penia olarak adlandırılmıyordu. “Aristophanes’in günümüze gelen son oyunu Ploutos’da Penia, kendisinin ve Ptokhiea’nın kardeş oldukları fikrini şiddetle reddeden bir Tanrıçadır. Ona göre, Ptokhos’un hayatı...hiçbir şeye sahip olmaktan ibarettir.
Penes ise bir işi diğerine ekleyerek tutumlu bir şekilde yaşamakta, gelirini arttırmasa da hiçbir şeyden mahrum kalmamaktadır (Finley, 2007).
Arkeolojik kazılarda bulunan aşağıdaki mektuplarda görüldüğü gibi ticaret tanrılarla da yapılabiliyordu. Hatta ikinci mektubun yazarı, alttan alan
üslubuna rağmen İbis’i tehditle yola getirmeye çalışıyor.
“Eğer hizmetkarın bu hastalıktan ölmez de iyileşirse
yine Ibis’e sürekli gümüş vereceğim
akhet’in ikinci ayının son günüden itibaren”

“Ah sevgili Ibis, Hermupolis’e gidip Thoth’a bildir ki geçim
kaynağım zarar görmesin. Geçim kaynağım zarar görürse
Ibis için çalışan benim gibi adam kalmaz.” (Kata, 2009).

10. El İşçiliği ve Zanaatkarlık

Günlük hayatta önemli yer tutan el işçiliği ve zanaatkarlık, tanrıların
dünyasında da çoğu kez kurtarıcı rollere bürünür. Nors tanrısı Loki Mısır tanrıçası Sif’in altın rengi saçlarını kesince ekinler olgunlaşmaz. Sif’in
kocası Thor bu nedenle Loki’yi ölümle tehdit eder. Loki’nin imdadına el
sanatlarında becerikli cüceler koşarlar ve tanrıçaya yeni altın rengi saçlar
yaparlar (Wilkinson, 2017, s.96).
Kelt dilinde İyi Vurucu anlamına gelen Sucellos, tarım ve orman tanrısı
olarak tanınır. Sol elinde taşıdığı çekicin zanaatkarlıkla ilişkili olduğu düşünülür (Wilkinson, 2017, s.114).
Ugarit’te deniz tanrısı Yamm, El’den Baal’e ait olan tüm servetin kendisine verilmesini ister. Baal’i büyük zanaatkar Kothar wa-Hasis’in sihirli
sopaları kurtarır. Büyük zanaatkar, yaptığı mobilyalar sayesinde Baal’e
saray yapılması için gökyüzü tanrısı Athirat’ı da ikna eder (Wilkinson,
2017, s.158).
Bir taraftan mitolojik figürler amforaların ve benzeri ürünlerin süslemesinde kullanılmış, diğer taraftan vergilendirme ve sosyal hayatın merkezindeki paralarda kullanılarak kralların tanrılarla özdeşleşmesini vurgulamıştır.
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Hermes’le Apollon’un lir ve kırbaç değiş tokuşu hikayesinde Hermesi’n yoksul kesimi Apollon’un ise aristokrasiyi temsil ettiğini savunan
Brown’un (1947) aksine Silver (1992, s.265), Leto’nun etimolojik anlamından da yola çıkarak hikayeyi zorunlu çalışmaya bağlar.
11. Sonuç

Bu makalenin amacı, mitolojik hikayelerle antik çağ dünyasının ekonomik
yapısının bağlantısını araştırmak ve ekonomik koşulların mitolojik hikayelerin yaratılmasındaki etkisi yanında zamanın ekonomik bileşenleriyle
mitolojinin karşılıklı etkileşimini ortaya çıkarmaktır. Ortadoğu mitolojisini temel almakla birlikte bu anlatılarla ilişkilendirilebilen Mısır, Hindistan, Avrupa ve Amerika’daki hikayelerle de zaman zaman bağlantı kurar.
Zaten Akdenizde Fenikeliler zamanından beri yapılan deniz ticareti bölgenin genel mitolojik yapısını birlikte anlatmayı da olanaklı kılar. Mitolojinin insanın çevresini ve içinde yaşadığı toplumu anlamlandırma çabası
olduğu kabul edildiğinde, ekonomi hem toplumun hem de çevrenin temel
bileşeni olarak mitolojiyi büyük oranda etkilemiştir ve hemen hemen her
mitolojik hikayede, anlatıldığı zamanın ekonomik ve ticari durumunun
etkileri görülür.
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MEVLÜT SÜLEYMANLI’NIN POVEST VE
HİKAYELERİNDE MİTOLOJİK UNSURLAR
Ayvaz MORKOÇ1
Öz: 1943 yılında dünyaya gelen Mevlüt Süleymanlı, çağdaş Azerbaycan romancılığının yaşayan önemli temsilcilerindendir. Romancı, hikâyeci, senaryo yazarı, radyo ve
televizyon yapımcısı gibi çok sayıda niteliği bünyesinde barındıran bir aydındır. Çağdaş Azerbaycan nesrinin dikkate değer isimlerinden olan Mevlüt Süleymanlı, daha
çok romancı kimliği ile tanınır. Bununla birlikte edibin yazıldığı yıllarda ses getiren ve
kendisine ün kazandıran povest ve hikayeleri üzerinde durmak gerekir. Süleymanlı,
Şeytan povestinde şeytan karakterini ince ayrıntılarına varıncaya kadar tasvir eder.
Bu tavrıyla insanlar arasındaki karşılıklı çirkin ilişkilere dikkat çeker. İnsanların açgözlülüklerini, nefislerinin esiri haline gelmelerini tenkit hedefi haline getirir. Şeytan
povestinde insanoğlunun türlü ferdi problemleri daha çok derinlerde yer alan mühim
mesele olarak ele alınmıştır. Diğer insanlarla mücadele içinde tasvir edilen insan, zamanla kişilik değiştirerek şeytanileşir. Süleymanlı eserin büyük bölümünde şeytanı
insanoğlu ile kavga ve mücadele eden hadiselerin ana ekseninde konumlandırır. Şeytan ile insan kavgasında insanoğlunu zor imtihanlardan geçirir. Povestte küçük bir
yerleşim yerinde ortaya çıkan köklü değişiklikleri sergiler. Süleymanlı’ya göre toplumu uçurumun kıyısına götüren değişikliklerin başında yüzyıllardan süzülüp bize
ulaşan «örf ve adetlerin bozulması” gelir. Ayrıca “ar ve namusun terk edilmesi” toplumu felakete sürükleyebilir. Şeytan karakteri Türk düşünce sistemine ağırlıklı olarak
İslam dini vasıtasıyla girmiştir. Mitolojide kötü kuvvetlerin sembolü olarak görülen
şeytan, insan zihnine girer ve her türlü kötülüğü yaptırır. Türklerin inanışına göre
evliyanın ve kutlu kişilerin olmadığı yerlere şeytan gelir. O mekâna çirkin, kötü ve
şer kuvvetler hâkim olur. Mevlüt Süleymanlı’nın Göç romanı ile Yel Ehmedin Beyliyi
povestinde mitolojik düşünce ve unsurlar yoğun biçimde görülmektedir. Adı anılan
eserlerin tümüne hâkim olan mitoloji, Süleymanlı’nın sanatçı kişiliğinin adeta mayasını teşkil etmektedir. Bu eserler baştan sona dek Azerbaycan Türk halkının mitolojik
ve etnik algılayışının temeli üzerine kurulmuştur. Halkın mitolojik ruhu ve bakış açısı
bu eserlerin özüne sinmiştir. Bu bildiri aracılığıyla Azerbaycan’ın seçkin ediplerinden
olan Mevlüt Süleymanlı’nın Türkiye’de hak ettiği seviyede tanıtılması ve hakkında
yapılacak mitolojik araştırmalara öncülük edilmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Azerbaycan edebiyatı, Mevlüt Süleymanlı, mitoloji
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MEVLÜT SÜLEYMANLI’S POVEST AND STORIES
MYTHOLOGICAL ELEMENTS

Abstract: Born in 1943, Mevlüt Süleymanlı is one of the important representatives
of contemporary Azerbaijani novelism. He is an enlightened intellectual with many
qualities such as novelist, storyteller, screenwriter, radio and television producer.
Mevlüt Süleymanlı, one of the notable names of contemporary Azerbaijani prose, is
better known for his novelist identity. However, it is necessary to focus on povest
stories and stories that have gained prominence in the years of writing. In the Devil’s povest, Suleiman depicts the devil’s character until he reaches fine details. It
draws attention to the mutual ugly relationships between people and this attitude.
It makes people’s greed, the captivity of their souls, the criticism target. In the Devil’s povest, the individual problems of human beings are considered as the most
important issues in the deep. The human being, depicted in the struggle with other
people, gradually becomes demonic by changing personality. In the majority of the
work, Suleymanli positions the devil in the main axis of the events that fight and fight
against human beings. In the human struggle with Satan, the human being is subjected to difficult tests. Povestte exhibits the fundamental changes that have arisen in
a small settlement. According to Suleymanli, the changes that led the society to the
edge of the abyss come at the beginning of the years and “the destruction of customs
and traditions”. In addition, the “abandonment of honor and honor” can lead society
to disaster. The character of Satan has entered the Turkish thought system mainly
through the religion of Islam. The devil, seen as a symbol of evil forces in mythology,
enters the human mind and makes all kinds of evil. According to the Turks, the devil
comes to places where there are no saints and blessed people. That place will be ugly,
evil and evil forces prevail. Mevlüt Süleymanlı’s Göç novel and Yel Ehmedin Beyliyi
povestu show mythological thoughts and elements intensively. The mythology that
dominates all of the mentioned works constitutes the yeast of the artist personality
of Suleymanli. These works have been built on the basis of mythological and ethnic
perceptions of Azerbaijani Turkish people from beginning to end. The mythological
spirit and perspective of the people are the essence of these works. Mevlüt Süleymanlı of Azerbaijan’s distinguished whether this declaration through the introduction of
Süleymanlı the level it deserves in Turkey and is expected to be made about the lead
in the mythological research.
Keywords: Contemporary Azerbaijani literature, Mevlüt Süleymanlı, mythology
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1. Mevlüt Süleymanlı’nın Hayatı Sanatçı Kişiliği ve Eserleri
Mevlüt Süleymanlı, 1943 yılında günümüzde Ermenistan işgali altında
bulunan Karabağ’ın Kızıl Şafak köyünde dünyaya gelmiştir. İkinci Dünya
Savaşı’na katılan babası cephede hayatını kaybetmiştir. Annesi ona babasızlığını hissettirmemek için çok çaba harcamıştır. İlk ve orta tahsilini
bitiren Süleymanlı, Azerbaycan Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi’ni
kazanır.
Mezun olduğunda Azerbaycan Radyo ve Televizyon Teşkilatı’nda çalışmaya başlar. Mevlüt Süleymanlı; romancı, hikâyeci, dram yazarı, senaryo
yazarı, radyo ve televizyon yapımcısı gibi çok sayıda niteliği bünyesinde barındıran bir aydındır. Edebiyat aleminde adını ilk kez 1964 yılında
Azerbaycan Gençleri gazetesinde yayımlanan “Ellerim” şiiri ile duyurur.
Bir süre Gençlik, bir süre de Edebiyat ve İncesanat dergilerinde redaktörlük vazifesinde bulunmuştur. 1974 yılında Azerbaycan Televizyonu’na
senaryo yazarı olarak çalışır. 1976 ile 1980 yılları arasında ise Ulduz (Yıldız) dergisinde görev yaptıktan sonra 1980 yılında Azerbaycan dergisinin
neşir şubesinde çalışmaya başlar. Görevinde gösterdiği üstün gayretleri
sebebiyle Azerbaycan radyosunun başına getirilen Süleymanlı, yaptığı yeniliklerle radyo yayınlarının kalitesini yükseltir. Kısa sürede ülkede dinleyici kitlesini artmaya başlar. Süleymanlı’nın aile fertlerinin mühim bir
bölümü edebiyat sevgisi taşımaktadır. Bu durum onun daha sonra sanatçı
kişiliğinin şekillenmesinde rol oynamıştır. Çocukluk ve gençliğinde köyde
halkla iç içe yaşayan Süleymanlı, bu yıllara ait gözlemlerini kaleme aldığı
edebi eserlerinde zengin malzeme olarak kullanmıştır. Bu yüzden eserlerinin önemli bir kısmı Azerbaycan kırsal kesiminin insanlarını ve köy hayatını tasvir etmektedir. Hem roman hem de hikâyelerinde halk edebiyatı
ve folklora ait unsurları yoğun olarak kullandığı söylenebilir. Süleymanlı,
kırsal bölge insanının hem gelenek ve göreneklerini hem de kelime kadrosu ve söyleyiş biçimlerini eserlerinde yoğurarak gözler önüne sermiştir.
Romanlarında İslamiyet öncesi Türk inanışlarını ve Şamanizm’e ait unsurları sıkça kullandığı da görülür. Toplumsal ve ahlaki tenkitlere ağırlık
veren Mevlüt Süleymanlı roman ve hikâyelerinde Sovyet sistemine yönelik keskin eleştiriler yapmıştır. Azerbaycan halkına, diline, kültür ve edebiyatına olan sevgisini eserlerinde ısrarla dile getirmiştir. Süleymanlı ilk
yazdığı şiirlerden başlayarak nesir eserlerine varıncaya kadar hemen bütün ürünlerinde zengin Azerbaycan kültürüne dayanmakta ve bu kültür
zemininde eserlerine hayat vermektedir. Xatire Beşirli, Süleymanlı’nın
bilhassa nesir eserleri hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuş, onun sanatçı kişiliği hakkında hüküm vermek için yalnızca okuyucu
ya da filolog olmanın yeterli olmayacağını söylemiştir. Yazarı sağlıklı biçimde değerlendirmek için onun çağdaş edebiyat ve sözlü halk edebiyatı
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hakkındaki fikirlerini bilmek gerektiğini söyler. Bununla birlikte etnografya ve tarih alanlarındaki bilgisini, kültür ve geleneğe yaslanmadaki
tutumunu, İslam medeniyetine yaklaşımını sağlıklı biçimde ortaya koymanın önemini vurgular. Dikkat çeken bu meseleleri bir bütün halinde
kavradıktan sonra Mevlüt Süleymanlı’nın sanatı hakkında hüküm vermeye cesaret edilebileceğini belirtir.
Mövlud Süleymanlı nəsrinin poetik aləmi, dilinə münasibət bildirmək üçün
yalnız onun oxucusu olmaq veya filoloq olmaq azdır. Gərək milli ədəbiyyatı,
şifahi xalq ədəbiyyatını, etnoqrafiya ve tarixi, kulturologiyanı, klassik irsi,
müsəlman mədəniyyətinə qədərki dini görüşləri, eyni zamanda ona qədərki
və ondan sonrakı ədəbi çevrəni bilib söz söyləsən, qiymət verməyə cəsarət
edəsən (Beşirli 2005, s. 3).
Eserleri vasıtasıyla zengin halk dilinden yararlandığı anlaşılan Süleymanlı, kendine özgü dil ve üslup özellikleri barındırır. Romanlarının yapısı ve
dili için değerlendirmelerde bulunan ünlü Azerbaycan yazarı Anar, kelime
ve cümlelerini titizlikle seçen Süleymanlı’nın genç yaşta etkili bir yazar
haline geldiğini, başarıya erken ulaştığını söyler. Onun kırsal kesimin tabii
ve uçsuz bucaksız alemini ustaca aksettirdiğini vurgular (Anar, 2003, 3).
…onun hər ‘’dünyası” havayı, geder- gələrgi söz deyil, düşünülüb - daşınılmış, yaşanılmış sözdür. Çox gənc yaşında dünyaya yaxşı bələd olan [bilen]
adamın sözüdür, erken kişiləşmiş yazıçı sözüdür. Mövludun dünyası kiçik
bir dağ kəndidir, aləmi təbiət övladlarının, sadə kənd adamlarının, çobanların aləmidir. Amma bu dünyada, bu aləm nağıl [masal] kimi çəpərsiz,
sərhədsizdir, bu dünyanı, bu aləmi müşahidədən, təsvirdən doğan nəticələr,
təcrübə, fikir hamı üçün- şəhərliyçün də, fəhləyçün də [işçi], ziyalıyçün də
doğma ve anlaşıqlıdır.” (Anar, 2003, 3)
Süleymanlı’nın Türk kültüründen beslenen eserleri Azerbaycan’daki okuyucu kitlesi tarafından büyük ilgiyle karşılanmış olsa da Sovyetler Birliği’nin sanat ve edebiyat dünyasındaki katı tutumu sebebiyle, ülkede yazar
olmak hiç de kolay değildir. Mevlüt Süleymanlı’nın kimi eserleri, yöneticiler tarafından Sovyet karşıtı olmakla suçlanarak hakkında soruşturma
açılmıştır. Yazarın bu dönemde büyük baskıya maruz kaldığı, zor günler
geçirdiği bilinmektedir. Süleymanlı’nın, “Ellerim” adlı şiiri Azerbaycan
Gençleri gazetesinde 1964 yılında yayımlanır. Bu onun matbaa yüzü görmüş ilk şiiri olacaktır (Morkoç, 2016, 5293).
Süleymanlı’nın povestleri şunlardır: “Şanapipik” (1975), “Duzsuzluq”
(1977), “Yel Әhmədin Bəyliyi” (1977), “Şeytan” (1978), “Dəyirman”
(1978), “Ot” (1984), “Ömürden Qıraqda” (2005) (Süleymanlı, 2006, s.
478). Hikâyeleri ise “Yamacda Bir Kənd” (1970), “Armud Ağacının Nağılı” (1974), “Füşkürək” (1975), “Dünyanın İşığı” (1975), “Yanğın” (1975),
“Sapand” (1976), “Qar” (1976), “Qaraca Kişinin Yaylaqları” (1977), “Ayın
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Aydınlığında” (1977), “Çoban İbrahim Və Velosiped” (1977), “Sığırçı
Gülünün Ala İti” (1974), “İt Dərsi” (1988), “Ağacan” (1988), “Quru Kəllə” (1989)’dir. (Süleymanlı, 2006, s. 478). Nesre hikâyelerle başlayıp bir
yandan povestler yazan Süleymanlı’nın 1980 sonrasında üç tane romanı
yayımlanır. Bunlar Göç (1980), Ceviz Kurdu (1981-82) ve Ses (19849’tir
(Morkoç, 2016, 5293).
2. Povest ve Hikayelerde Mitolojik Unsurlar

Çağdaş Azerbaycan edebiyatında mitolojiye değer vererek, eserlerinde
mitolojik unsurları yetkinlikle kullanan ediplerin arasında Mevlüt Süleymanlı ön sıralarda yer alır. Göç (Süleymanlı, 1984) romanı zaten mitolojik
unsurların çokça kullanıldığı bir eser olarak bilinmektedir. Oysa bunun
yanı sıra Şeytan uzun hikayesi (povest) ile Yel Ehmedin Beyliyi uzun hikayesi de mitolojik unsurların yoğun biçimde kullanıldığı örnekler arasında sayılabilir. Eserde Yel Hemid ve hanımı, oğlu Yel Ehmed ve hanımı
konuşmalarındaki fikir, tavır ve davranışlarıyla mitoloji sahasına dahil
olmuşlardır. Örnek vermek gerekirse eserde doğum sonrasında dünyaya
yeni gelen oğlan çocuklarının ayaklarının altına kepenek tozu süren yaşlı
kadın tek bir mitolojik zaman içinde kendini gösterir. Belirli bir zaman
ve mekân belirtmeyen müellif, eserde tasavvuftan gelen unsurlar da ilave
eder.
Neticede Doğu edebiyatının bir parçası konumunda bulunan Azerbaycan
edebiyatı da mitolojik düşünceden akseden motif ve semboller bakımından epeyce zengindir. Klasik edebiyattan başlayarak çağdaş Azerbaycan
edebiyatına varıncaya kadar geçen uzun zaman sürecinde edebi eserlerde mitoloji varlığını hem yoğun hem de çok yönlü olarak sürdürmüştür.
Azerbaycan edebiyatında daha çok tarikat edebiyatının temel tiplerinden
kabul edilen dervişler, batılı edebiyatın etkisiyle gittikçe az görülmeye
başlar. Ancak tamamen ortadan kalktığı söylenemez. Önceleri Abdürrahim Bey Hakverdiyev (1870-1933), Necef Bey Vezirov (1854-1926), Hüseyin Cavid (1882-1941) gibi ediplerin eserlerinde çok sık karşılaşılan
derviş tipi, 1960’lı yıllarda Elçin Efendiyev (d. 1943) ve Mevlüt Süleymanlı’nın eserlerinde kendini açıkça gösterir. Çağdaş Azerbaycan edebiyatında derviş sembolü eskiden beri bilinen özelliklerine yakın bir çizgide ele
alınmıştır. Mevlüt Süleymanlı’nın Yel Ehmedin Beyliyi uzun hikayesinde
derviş tipi mitolojiye uygun biçimde ele alınarak ince ince işlenmiştir.
Kaşgarlı Mahmut “yel” kelimesini “cin, cin çarpması”, aynı kökten gelen
“yelvi” kavramının halk arasında “efsun, sihir, büyü” anlamlarında kullanıldığını beyan eder (Beydili, 2003: 394). Türk mitoloji sözlüğünün müellifine göre “yel” kavramının “al” kökü ile yakın bir anlam bağlılığı bulunur. Uzun hikâyenin baş kişisi Yel Ehmed ve onun babası Yel Hemid’in
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isimlerinde ortak kullanılan “yel” kelimesinin adeta bir leit-motiv vazifesi gördüğü söylenebilir. Eserin ana ekseni ve esas çizgisi yalnızca Yel
Ahmed üzerine kurulmaz. Yel Ahmed’in dede-babasının sabah yemeğini
Karadağ’da, öğle yemeğini Aladağ’da yemesi açıkça tasvir edilir. Ardından
anasının hal kızı olması, Sarıca sarı kızının bu tayfaya gelin gelmesi belli
bir düzen içerisinde sıralanmıştır
Eserin giriş kısmında İmadeddin Nesimi (1369-1417)’nin “Dünya duracak yer değil, ey can safa eyle ...” sözleri yel neslinin adeta alın yazısı gibi
olmuştur. Köy civarında dağınık vaziyette yaşayan taife yavaş yavaş yerleşik hayata geçince halk bu misyonu şu şekilde belirginleştirir: Köklerine yel deyirdiler. Oğlan uşaqların beş yaşınacan ayaqlarına kepenek tozu
sürtüb böydürdüler ki, berk getsinler. Ulu babaları saqqallarını kösövle
ütüb qırxdığından üzleri göye çalırmış. Üstlerinde demir gezdirmezlermiş (Süleymanlı’dan aktaran: Bekirqızı, 2014: 128-129).
“Yel” kelimesinin “al” ve “hal” kavramlarıyla çok yakından ilgili olduğu görüşü eserin metninde de tasdik edilmiş olur. Müslüman Türk toplulukları
arasında Albastı da denilen hal karısı, mitolojik düşünceye göre demirden korkmaktadır. Başka bir ifadeyle üzerinde demir bıçak veya demirden başka bir silah taşıyan kişi al karısının bir yere bağlı kalmasını sağlar.
Adeta al karısının türlü kötülüklerinden korunmuş olur.
Metinde mistik karakteri bulunduğuna inanılan dervişlik tamamen ön
plana çıkarılmıştır. Yel Ahmed’in babası olan Yel Hamid aslında derviş nitelikleriyle tasvir edilerek öne çıkarılır. Zaman içinde klasik dervişlik nitelikleri, Yel Hamid’in şahsında belli ölçüde değişime uğrar. Yel Hamid’in
babaları mitolojik bir unsur olarak sıcaktan kömürleşip köz haline gelen
ağaç parçasını yüzlerine götürerek tıraş olmuşlardır. Yel Hamid, ateşin
suratını yaktığını söyleyerek bu ritüeli uygulamasa da atalarından kalan
gazelleri okumayı sürdürür.
Ova köylüleri türlü tavır ve davranışlarıyla gerçek bir derviş portesi çizen
ve kendilerinden farklı gördükleri Yel Hamid’e “derviş” ismini verirler,
Hamid’in kendi köylüleri ise ona “cinni” lakabını takmayı uygun görmüşlerdir. Yel Ahmed ise dervişlik niteliklerinin kaybolmaya başladığı bir karakterdir. Yel Ahmed’de terk-i dünyalıktan bir alamet yoktur. Aksine maddiyata çok düşkündür.
Bu uzun hikâyede hem “bilge yaşlı kadın”, hem de “kepenek” arketipinden
yararlanılmıştır. “Bunların bir nenesi olub haxahtsa oğlan uşaqlarını kepenek tozuynan mayalayarmış (Süleymanlı, 1984: 246).
Kepenek arketipi 20. yüzyıl edebiyatında ve güzel sanatların hemen hemen bütün alanlarında kullanılan unsurlardandır. Bu arketipin hem Batı
hem de Doğu milletlerinin kültüründe birbirine paralel biçimde kullanıldığını da burada belirtmek gerekir. Esasen bu arketip yeniden doğuşu,
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dirilişi ve dolayısıyla ölümsüzlüğü sembolize eder. Aynı arketip Şamanizm’de renginden dolayı üzüntü, hastalık ve saf ruhun taşıyıcısı anlamı
taşır. Bu durum, sanata yansıyan mitolojik figürleri inceleyen araştırmacıların dikkatinden kaçmamıştır.
Gerek Bulgaristan Türkleri gerekse de Anadolu Türkleri, mutlu ruhların
bedeni kelebek olarak terk ettiğine inanmaktadır. Bu durum, kepenekle
bağlı halk tefekküründe yer almış inanışlardandır. Yine mitolojik düşüncede ulu Ana kompleksinin sembolüdür. Yel Ahmed karakteri, baba ve dedelerinin yeni döneme uyum sağlamış çağdaş varyantıdır. Dikkatli gözle
bakıldığında eserdeki pek çok ayrıntı Ulu Ana kompleksinin temel anlatısından alınmış gibidir. Yel Hamid’in isminde geçen “yel” kelimesinden
başlayarak onun aile bireyleri için kullanılan sıfatlara varıncaya kadar anlatılanlar sürekli Ulu Ana kompleksi ile tam bir paralellik arz eder. Mevlüt
Süleymanlı mitolojik düşünceyi öne çıkarmak için bilinçli olarak somut
biçimde zaman ve mekân belirtmeyi uygun bulmamıştır.
3. Sonuç

1943 yılında dünyaya gelen Mevlüt Süleymanlı, çağdaş Azerbaycan romancılığının yaşayan mühim temsilcileri arasındadır. Romancı, hikâyeci, senaryo yazarı, radyo ve televizyon yapımcısı gibi çok sayıda niteliği
bünyesinde barındıran bir aydındır. Edebiyat dünyasına 1964 yılında
Azerbaycan Gençleri gazetesinde yayımlanan “Ellerim” şiiri ile adım atmıştır. Köyde yaşayan Süleymanlı, bu yıllara ait gözlemlerini edebi eserlerinde zengin malzeme halinde sunmuştur. Halk edebiyatı ve folklora ait
unsurları başarıyla kullandığı görülür. Azerbaycan halkına, diline, kültür
ve edebiyatına olan sevgisini eserlerinde ustaca dile getirmiştir. Kaleme
aldığı ürünlerinde toplumsal ve ahlaki tenkitlere ağırlık vermiş, Sovyet
sistemine eleştiriler yöneltmiştir.
Mevlüt Süleymanlı’nın Göç romanının dışında Şeytan ve Yel Ehmed’in Beyliyi isimli uzun hikayelerinde mitler ve genel olarak mitolojik unsurlar
çokça kullanılmıştır. Eserde Yel Hamid ve onun “bir yüzü ağlayan, bir yüzü
gülen” hanımı, oğlu Yel Ahmed ve onun sarıkızla bağlantısı bulunan eşi
Sarıca tamamen mitolojik düşünce ürünüdürler. Aynı şekilde Yel aşiretinde yeni doğan oğlan çocuklarının ayaklarının altına kelebek tozu sürülmesi ve bu eylemi yaşlı bir kadının gerçekleştirmesi mitolojinin alanına
girmektedir. Yazar, bunu gerçekleştirirken bilinen somut mekân ve zaman
kullanmaz. Aynı zamanda esere tasavvuftan gelen kimi unsurlar da dahil
edilir. Nesimi’nin mısralarının sık sık tekrar edilmesi, Yel Hamit’in ayin ve
ritüeller icra etmesi de eseri orijinal ve ilginç hale getirmiştir. Netice olarak Mevlüt Süleymanlı’nın Azerbaycan halkının mitolojik tefekkürünü gayet iyi bildiğini ve bunu eserlerinde başarıyla aksettirdiğini söyleyebiliriz.
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ABDÜRRAHİM BEY HAKVERDİYEV’İN
ESERLERİNDE MİTOLOJİ
Ayvaz MORKOÇ1
Öz: Azerbaycan edebiyatının önemli tiyatro yazarlarından ve hikâyecilerinden olan
Abdurrahim Bey Hakverdiyev, 1870 yılında Şuşa’da dünyaya gelmiş, 1933 yılında Bakü’de vefat etmiştir. Edebiyat dünyasında daha çok tiyatro eserleriyle anılan yazar, ilk
ürünlerini henüz öğrenci olduğu yıllarda kaleme almıştır. Yeyersen Gaz Etini Görersen
Lezzetini, Dağılan Tifak, Bahtsız Cavan, Peri Cadu, Ağa Mehemmed Şah Gacar, Hortdanın Cehennem Mektupları, Bomba, Şeyh Şeban, Mirze Sefer gibi Azerbaycan edebiyatında ünlü eserlerin müellifidir.
20. yüzyıl Azerbaycan tiyatrosunda mitik sembolleri ve genel olarak mitolojik unsurları çokça kullanan isimlerin başında Abdürrahim Bey Hakverdiyev gelir. Edip,
mitolojik unsurlarla birlikte folklorik unsurları de eserlerinin edebi bütünlüğü içinde ustaca kullanmıştır. Hakverdiyev’in 1901 yılında yayımlanan Peri Cadu ve Gırmızı
Garı adlı dramları ile Dağılan Tifak trajedisinde İblis, şeytan, peri, ecinni, derviş ve
cadı gibi mitolojik karakterleri temel unsurlar olarak ön plana çıkarmıştır. Eserlerinde mitolojik karakterleri toplum hafızasındaki orijinal ve eski şekilleriyle sunması
Hakverdiyev’i diğer edebiyatçılardan farklı kılan bir hususiyettir. Başka bir ifadeyle
eserlerinde mitolojik karakterleri halkın yakından bildiği nitelikleriyle gözler önüne
sermektedir. Peri Cadu adlı piyesi buna en güzel örnektir.
Gerek halk inanışında, gerekse İslam dininde İblis, nefsi ve kibri temsil eder. Hakverdiyev, Peri Cadu’da İblis’e tapınmayı Şark-İslam tefekküründeki genel çizgileriyle vermiştir. Piyeste temel hadiselerin cereyan ettiği mekan olarak ormanı kullanır. Mitik
düşüncede orman, çoğunlukla kötü ruhların toplandığı yer olarak algılanmaktadır.
Eserde İblis’in görevini üstlenen Peri Cadu’yu masal dili ve üslubuyla canlandıran
Hakverdiyev bunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Edip, mitolojik karakterlerle birlikte
masal unsurlarını da ustaca kullanır.
Abdürrahim Bey Hakverdiyev’in sanatçı kişiliği ve edebi faaliyetleri Türkiye’de henüz
yeterince bilinmemektedir. Bu bildirimiz aracılığıyla Hakverdiyev’in eserlerinde mitolojinin nasıl kullanıldığı örnekler vasıtasıyla gösterilmiştir. Ardından mevzu ile ilgili
yorum ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Azerbaycan edebiyatı, Abdürrahim Bey Hakverdiyev,
mitoloji
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ABDÜRRAHİM BEY HAKVERDİYEV’S
MYTHOLOGY IN THE WORKS

Abstract: Abdurrahim Bey Hakverdiyev, one of the most important playwrights and
narrators of Azerbaijani literature, was born in Shusha in 1870. He died in 1933 in
Baku. In the literary world, the author is mostly known for his theater works. He wrote his first products in the years he was a student. He is the author of famous works
in Azerbaijan literature such as Yeyersen Gaz Etini Görersen Lezzetini, Dağılan Tifak,
Bahtsız Cavan, Peri Cadu, Ağa Mehemmed Şah Gacar, Hortdanın Cehennem Mektupları,
Bomba, Şeyh Şeban, Mirze Sefer.
Abdurrahim Bey Hakverdiyev is one of the names who use the mythological symbols
and mythological elements in the 20th century Azerbaijani theater. The author, with
mythological elements, has also used folkloric elements in the literary integrity of his
works. Hakverdiyev’s Peri Cadu and the Gırmızı Garı, which was published in 1901,
marked the emergence of mythological characters such as Iblis, satan, fairy, ecclesiastical, dervish and witch. The fact that he presents the mythological characters
with their original and old forms in the memory of society is a feature that makes
Hakverdiyev different from other literary figures. In other words, he demonstrates
the mythological characters in his works with the qualities he knows closely. Peri
Cadu is the best example.
Both in the belief of the people and in the religion of Islam, Iblis represents self and
kibri. In Peri Cadu, Hakverdiyev gave worship to the devil with his general lines of
Oriental-Islamic thought. The piano uses the forest as the place where the basic
events take place. In mythic thinking, the forest is often perceived as the place where
evil spirits gather. Hakverdiyev, who portrayed Peri Cadu who assumed the duty of
Iblis in his work with fairy tale language and style, realized this successfully. Edip,
with mythological characters, also skillfully uses the elements of fairy tales.
Abdurrahim Bey Hakverdiyev the artist’s personality and literary activities in Turkey
is not yet enough. Through this statement, examples of how mythology is used in
Hakverdiyev’s works are shown. Then, comments and evaluations were made about
the subject.
Keywords: Contemporary Azerbaijani literature, Abdürrahim Bey Hakverdiyev,
mythology
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1. Abdurrahim Bey Hakverdiyev’in Hayatı ve Sanatçı Kişiliği
Azerbaycan edebiyatının tanınmış dram ve hikaye yazarı Abdurrahim Bey
Hakverdiyev 1870 yılında Şuşa şehrinde dünyaya gelir. Babası bölgenin
tanınmış ve nüfuzlu bey ailesine mensuptur. Henüz üç yaşında iken babası vefat eder. Önce amcası Abdülkerim Bey’in, daha sonra üvey babası
Hasanali Bey Sadıkbeyov’un himayesinde büyür. 10 yaşına kadar köyde
yaşayan Abdürrahim, 1880 yılında ailesi ile birlikte Şuşa’ya göç ederek
buraya yerleşir.
Şuşa’da Realni mektebinde okumaya başlayan Hakverdiyev, çalışkanlığı,
zekası ile okulda üzerinde büyük iz bırakacak öğretmeni Yusuf Bey Meliknazarov’un dikkatini çeker. Tam bir tiyatro ve sahne tutkunu olan Yusuf
Bey, küçük Abdurrahim’in kısa sürede inançlı bir tiyatrosever olmasını
sağlar. Tiflis’teki öğrencilik yıllarında izlediği piyesler onun tiyatroya olan
sevgisini adeta perçinler. Henüz öğrenci iken Nahag Gan adlı piyesi Rusça’dan Azerbaycan Türkçesi’ne etkili bir dille çevirir.
Ailesinin de onayını alarak 1891’de yüksek öğrenim için Petersburg’a gider. Orada yaklaşık 8 yıl kalır. Yol Enstitüsü’ndeki eğitiminin yanı sıra, üniversitenin Şark Dilleri Fakültesi’nde özel öğrenci statüsünde dil ve edebiyat dersleri de alır. Petersburg’da kaldığı 8 yıl boyunca tiyatro ile yoğun
biçimde ilgilenir. Yeyersen Gaz Etini Görersen Lezzetini adlı komedisini
1892 yılında yayımlayarak edebiyat dünyasına adım atar. Petersburg’daki
edebi faaliyeti içinde yer alan ve kısa süre sonra yayımlanacak olan Dağılan Tifag (1896) adlı eseri de ün kazanmasına vesile olacaktır (Akpınar,
1994, s. 429).
Azerbaycan’a 1899 yılında dönüş yapan Hakverdiyev, hem öğretmenlik
yapar, hem de tiyatroda rejisörlük vazifesini ifa eder. 5 yıl kadar kaldığı
Bakü’de çağdaş Azerbaycan edip ve aydınlarıyla dostluğunu ilerletir. O
yıllarda henüz genç bir edip olan Abdurrahim Bey, Bakü’deki kültür muhitine dahil olur. Verimli faaliyet ve tartışmaların da yapıldığı bu muhit
onun edebi kişiliğinin olgunlaşmasına yardım eder. Bakü edebiyat muhitinde Hasan Bey Melikzade Zerdabi (1842-1907), Necef Bey Vezirov
(1854-1926), Neriman Nerimanov (1870-1925), C. Zeynalov, Hüseyin
Ereblinski (1881-1919) gibi dönemin öncü şahsiyetleriyle dostluğunu
ilerletir. adı anılan zevatla ortak faaliyetler tertip eder. Bir yandan tiyatro için repertuar hazırlarken, öte yandan talebelere tiyatro dersleri verir.
(Memmedov, 2005, s. 7)
Bakü’de hem sosyal ve kültürel faaliyetlere aktif biçimde katılır, hem de
farklı türlerde eserler vermeyi sürdürür. Behtsiz Cavan ve Peri Cadu adlı
eserleri bu dönemde gün yüzü görmüştür. Şuşa belediye meclisine temsilci seçilmesi 1904 yılına rastlar. 1905’te Gence vilayetinden I. Çarlık Devlet Dumasına (meclis) milletvekili olunca Petersburg’da ikamet etmeye
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başlar. Petersbur’da bulunduğu dönem boyunca, yazmayı planladığı Ağa
Mehemmed Şah Gacar isimli tiyatro eseri için malzeme toplar (Akpınar,
1994, s. 429). 1906’da hem Hayat gazetesinde hikâyeler yayımlar hem de
Molla Nasreddin dergisinde farklı mahlaslar kullanarak felyeton ve mizahi
yazılar yazar. Bunlar içinde en dikkat çekicileri Marallarım, Hortdanın Cehennem Mektubları, Şeyh Şeban, Heyalat, Ac Herifler adlı eserleridir.
Kafkasya, İran ve Türkistan’da tarihi ve kültürel niteliği bulunan çok sayıda şehri adeta bir seyyah gibi dolaşır. Görüp şahit olduklarını daha sonra
kaleme alacağı eserlerinde zengin malzeme olarak kullanacaktır. 1906’da
Şeherler İttifakının Gafgaz Şöbesi Ehbarı adlı gazetenin müdürlüğünü de
yürütmüştür. Sovyet ihtilalinin ardından Azerbaycan tiyatrosu ve Azerbaycan güzel sanatları alanlarında faaliyetlerine devam eder. Azerbaycan
Devlet Üniversitesi’nde 1921 ile 1930 yılları arasında derslere gererek
edebiyat hocalığı yapar. Sovyet devrinde Ağaç Kölgesinde, Edalet Gapıları,
Köhne Dudman, 8 Mart, Vaveyla, isimle eserleri basılır. Rusça Kapitalizmle
Mübarize adlı kitabı ve batı dillerine de tercüme edilen eserleri yüzlerce
kez sahnelenir.
2. Eserlerinde Mitoloji

20. yüzyıl başlarındaki Azerbaycan tiyatrosunda mitik sembolleri ve
umumiyetle mitolojik unsurları yoğun biçimde kullanan edebiyatçıların
başında Abdürrahim Bey Hakverdiyev gelir. O, mitolojik unsurların yanı
sıra, folklorik unsurları da eserlerinin edebi bütünlüğü içinde başarıyla
ve yetkinlikle kullanır. Hakverdiyev, 1901 yılında yayımlanan Peri Cadu ve
Gırmızı Garı adlı dramları ile Dağılan Tifak trajedisinde İblis, şeytan, peri,
ecinni, derviş ve cadı gibi mitolojik karakterleri temel unsurlar olarak
öne çıkarmıştır. Eserlerinde mitolojik karakterleri toplum hafızasındaki
orijinal ve eski şekilleriyle sunması Hakverdiyev’i diğer edebiyatçılardan
farklı kılmaktadır. Kendine özgü bir söyleyişle eserlerinde mitolojik karakterleri halkın yakından bildiği hususiyetleriyle gözler önüne serer. Peri
Cadu adlı piyesi buna en güzel örnektir.
Azerbaycan edebi muhitinde müspet ve menfi hususiytleriyle epeyce
tartışma mevzusu olan Peri Cadu piyesi için Abdurrahim Bey, bu eserini
Alman dramaturgu Gerhard Hauptman (1862-1946)’ın Azerbaycan Türkçesine Qerq Olmuş Can adıyla çevrilen dramının tesiriyle yazdığını ifade
etmiştir (Rehimli, 2005, s. 46-49).
Sahne sanatları yönünden başarılı bir eser olan Peri Cadu piyesinde Hakverdiyev, önceki eserlerinde çokça kullandığı emek-sermaye mücadelesinin ilk kez dışına çıkar. Piyeste insani duygulara ve insan psikolojisine
ağırlık vermiş, kullandığı semboller aracılığıyla keskin toplumsal eleştiriler yapmıştır. Sembollere sıkça başvurulan bu eserde insanların benliğin173
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deki iç çatışma tasvir edilmektedir. Bahtsız Cavan’da dış düşmanla savaş
tasvir edilirken, Peri Cadu’da ise iç düşman olarak nitelendirilen kişinin
beynindeki şeytani duygularla mücadele anlatılmaktadır.
Abdürrahim Bey, sembolizm taraftarlarının ideolojik yaklaşımlarını tam
olarak kabul etmez. Sanatın sosyal ve siyası değerini azalttığına inandığından “sanat sanat içindir” anlayışını reddeder. O sembollerden birer
edebi mecaz, işaret ve araç olarak yararlanmak istemiştir. Peru Cadu’da
birbiriyle mücadele halinde olan iki zıt kutup vardır. Bunlardan birincisi toplumu şer ve felakete götürürken, diğeri hayra ve mutluluğa ulaştıracaktır. İnsanların ömrü boyunca en büyük mücadelesi şerrin elinden
kurtulmaya çalışmaktır. Abdurrahim Bey insanların gerçek hayatta yaptığı mücadeleyi bir tiyatro eseri formunda okuyucu ve izleyicilerin gözleri önüne serer. Edip, Peri Cadu’nun kaleme alınması konusunda şunlar
söyler: Şark hayatından seçilmiş sembolik bir eseri tiyatro için yazmayı
düşündüğünü, nihayet 1901 yılında Peri Cadu adlı eserini yazdığını söyler.
Eserin vermek isteği anafikir, “herkesi kendi yapıp ettikleri onun mukadderatını belirler” şeklindedir. İnsan kendi dışarıda değil, kendi yaptıkları
ve faaliyetleri içinde aramalıdır. İnsan, kendini kötülüğü sürükleyen nefsinin ardından giderse belalara uğrayıp yok olur. İnsanı daima yanlış yollara yönlendiren nefis Şamama ve Cadı kimliğinde ortaya çıkar. Bu durum
hem Kurban, hem Hafize Hanım, hem de Cadı için aynı şekilde geçerlidir.
Onları kolayca “saadet’e ulaştıracağını düşüncesiyle kandırarak hepsini
öldürür. Zaten piyesin baş kişilerinden Kurban ölmeden kısa süre önce
kendi hatasını anlayarak eşi Selime’ye geri dönmek ister, ancak iş işten
çoktan geçmiştir:
Men Şerq heyatından götürülmüş simbolik bir eseri teatrımız
için yazmaq fikrine düşdüm. Nehayet 1901. il senede “Peri Cadu”
nam eserimi yazdım. Peri Cadu’nun ideyası: Herkesin öz elinin
emeli onun müqedderatını teyin edir. İnsan taleyini kenarda axtarmayıb, özözünde axtarmalıdır. Nefs-i emmare dalına düşüb
gederse, belalere uğrayıb fövt olar. İnsanı hemişe nexs yollara
iğva eden nefs-i emmare Şamama Cadu sifetinde ortalığa çıxıb.
Bu hem Qurban’ın, Hem Xafize Xanım’ın, hem Peri’nin tebietinde olub, onları asan vechle “seadet” yoluna çekib hamısını mevh
edir. Qurban ölmemişden qabağ öz sehvini anlayıb Selime terefine qaçmaq isteyirse de, daha iş işden keçdiyinden, nefsin çengelinde fövt olur (Yavuz-Ülgen, 2008, s. 222).

Konusu halk edebiyatından alınan Peri-Cadu’da gerçekte aile hayatı ve
aile bireyleri arasındaki ilişkiler üzerinde durulur. Bununla birlikte eserde sembolizmin tesirleri, hayali suretler ve sahneler dikkat çekmektedir.
Edip, Azerbaycan edebiyat çevrelerinde üzerinde çokça tartışma yapılan
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piyesin uzun süre doğru değerlendirilemediğini, haksız biçimde batıl
inanç örneği olarak görüldüğünü söyler. Peri Cadu eseri müellifin daha
önceden yazdığı Dağılan Tifaq ve Bextsiz Cavan’dan üslup itibarıyla farklıdır. Edip, burada konuyu insanoğlunun kendi iç mücadelesi ve iç gelişmesi
meselesine bağlar. Yoksul insanların güzel bir hayata nail olmasını onların
samimi çaba ve gayretine bağlar (Memmedov, 2005, s. 12-13).
Kurban karakteri eserde karmaşık ruh haline sahip bir şahsiyet olarak tanıtılır. O, çok küçük yaştan beri zenginlerin evinde çalışmayı kabul etmez.
Odunculuk yaparak geçimini temin etmeye çalışır. Eşi Selime güzel ahlaka
sahip, eşine ve evine sadık olumlu karaktere sahip bir hanımdır. Bununla
birlikte dikkat çekecek bir dış güzelliği yoktur. Bu durum yakışıklı, boylu poslu Kurban’ı rahatsız etmektedir. Onun en büyük isteği, bir an önce
zenginleşmek, evinde hizmetçiler çalıştırmak ve güzel fiziği olan bir eş
sahibi olmaktır. Onun bu zaafı baştan sona piyesin tamamında açıkça görülür. Onun artık psikolojik tanıtı haline gelen güzel kadın arzusu vardır.
Hafıza Hanım’ın kendisine ikinci eş olmayı kabul etmesiyle çok sevinir.
Ancak zengin bir kadın olan Hafize Hanım, Kurban’ı malikanesine alır.
Aradığı mutluluğu bulamayan Kurban, sıkıntılar içindedir. Kendini adeta
demir parmaklıklar arkasına atılmış bir tutuklu gibi hissetmektedir. Ailesiyle birlikte geçirdiği eski mutlu günlerini yad etmektedir. Selime’nin
hem kendini, hem de çocuğu zehirlediğini duyduğunda dünya başına yıkılır. Çoktan beridir Hafize Hanım’ın buyurgan ve aşağılayıcı tavırlarına
dayanamayan Kurban, onu öldürür. Ruh sağlığı tamamen bozulan Kurban
rüyalarında sürekli Peri Cadu’yu görmeye başlamıştır. Vicdan azabı çekmekte, sürekli eşinin ve çocuğunun sesini işitmektedir. Yaptığından büyük pişmanlık duyan Kurban için artık geri dönüş yoktur (Memmedov,
2005, s. 14).
Altı perdeden oluşan Peri Cadu piyesinde yer alan kişilerin isimleri dikkat çekicidir: Peri Cadu, İblis, Şamama Cadu (tombul, güzel cadı),Telxek
ecinne (soytarı, maskara, şaklaban ecinni), Birinci ecinne, İkinci ecinne.
İsmi sayılan varlıklar tiyatro eseri sahnelendiğinde, piyes karakteri olarak
canlandırılmıştır.
Gırmızı Garı piyesinde ana ekseninde kırmızı elbise giymiş yaşlı bir kadın
yer alır. Halka zulmeden baskıcı hükümdar ve avanesi kendilerine engel
olarak gördükleri bu yaşlı kadını kovmak veya yok etmek istemektedir.
Ancak olağanüstü güçleri olan kadın bir anda ortadan yok olmaktadır.
Edip burada, bazı olağanüstü özellikleri yaşlı kadını “kırmızı tufan elçisi”
sıfatıyla olumlu bir sembol şeklinde kullanır. Bu kadının bir arzusu vardır.
Tüm halkın zincir ve zulümden kurtulmak. Piyes askerlerin kırmızı giysili
kadından aldıkları ilham ve manevi destekle zulüm saltanatını yenmesi
ile son bulur. Böylece yaşlı kadının arzusu gerçekleşmiş olur.
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3. Sonuç
Molla Nasreddin edebi mektebinin dikkate değer simalarından olan Abdürrahim Bey Hakverdiyev, Azerbaycan edebiyatının ünlü tiyatro yazar ve
hikâyecileri arasında yer alır. 19. Yüzyılın son yıllarında eserleriyle edebiyat dünyasında adından söz ettirmeye başlayan Hakverdiyev, mazmun
bakımından kuvvetli tiyatro eserleri ve dolgun muhteviyata sahip satirik
hikâyeleriyle ün kazanmıştır. 20. Yüzyıl başlarında Azerbaycan realist ve
demokratik edebiyatının güçlü kalemleri arasındadır. Hem tiyatro eserlerinde hem de hikâyelerinde eleştirel gerçekçiliğin başarılı numunelerini
veren edip, eserlerine Azerbaycan toplumunu başarılı biçimde aksettirir.
Yenilikçi fikirleri halka ulaştırmanın en tesirli yolunun sahne sanatları
olduğu düşüncesinden hareketle tiyatro eserleri de kaleme alır. Hakverdiyev kız çocuklarının mutlaka eğitilmesi gerektiğini söyleyerek küçük
kızların yaşlı erkeklerle zorla evlendirilmesine tepki göstermiştir. Yazarın
kadın hak ve özgürlüklerini savunan çok sayıda eser ve makaleleri bulunmaktadır. 20. yüzyıl Azerbaycan tiyatrosunda mitolojik sembolleri ve
mitolojik unsurları ustaca kullanan ediplerin başında Abdürrahim Bey
Hakverdiyev gelir. Edip, mitolojik unsurlarla birlikte folklorik unsurları
de bütünlüğü içinde ustaca kullanmıştır. Hakverdiyev’in 1901 yılında yayımlanan Peri Cadu ve Gırmızı Garı adlı dramları ile Dağılan Tifak trajedisinde İblis, şeytan, peri, ecinni, derviş ve cadı gibi mitolojik karakterleri
temel unsurlar olarak ön plana çıkar. Eserlerinde mitolojik karakterleri
toplum hafızasındaki eski şekilleriyle sunması Hakverdiyev’i diğer edebiyatçılardan farklı kılmaktadır. Diğer bir söyleyişle eserlerinde mitolojik
karakterleri halkın yakından bildiği hususiyetleriyle tasvir eder. Bu konuda Peri Cadu adlı piyesi orijinal ve güzel örnektir. Edip eserlerinde mitolojik unsurları ustaca kullanmıştır. Hakverdiyev’in, esasen tiyatro eserleriyle Azerbaycan edebiyatında silinmez izler bırakan bir yazar olduğu
rahatlıkla söylenebilir.
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YÜCE TANRI PAN YA DA İKİ YÜZLÜ DOĞA
Barışcan DEMİR1

Öz: Aristoteles Metafizik’in Delta’sında, doğanın ya Bir (biçim) olarak ya da Çok
(madde) olarak ele alınabileceğini belirtir. Burada doğa ile kastedilen şey bütün, yani
pan’dır. Aristoteles’e göre Sokrates öncesi düşünce, bütünü, ya Herakleitos’un yaptığı
gibi, tek tek varolanların çokluğu açısından değerlendirmiş ya da Parmenides’in yaptığı gibi, bu çokluğu dikey olarak kuşatan ve kuşatışıyla da Oluş’u tümüyle yok sayan
bir biçim olarak değerlendirmiştir. Doğayı ele almanın üçüncü bir yolunu ise Aristoteles’in kendisi belirlemiştir. Bu yol, Bir ve Çok’un ya da madde ve biçimin daima bir
ortaklık ilişkisinde olduğuna işaret eder. Bu ortaklık ilişkisi, ya Bir’i tek teklere aşkın
bir figür olarak önceden belirlemeyle ya da öncelikle Çok’tan, yani duyulur olanlardan yola çıkarak belli biçimsel durakların kaçınılmazlığının vurgulanışıyla kurulur.
İlki, 17. yüzyılda ontoteoloji; ikincisi ise, 18. yüzyılda deneycilik formunda çıkacaktır
karşımıza. Yunan mitolojisinin çizdiği sınırlar içerisinde Pan, hem yarı keçi yarı insan
bir melez olarak hem de aynı anda çobanların ve sürülerin tanrısı olarak tasvir edilişiyle, doğanın bahsi geçen ortaklık ilişkisinde ele alınışının bir arketipini oluşturmakta gibidir. Bu çalışmada, Pan mitosunun Aristoteles’in doğayı ortaklık üzerinden
ele alma düşüncesine esin kaynaklığı yapıp yapmadığı ve bunun Bacon ve Hume’un
deneyciliği ile nasıl bir bağı olduğu üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aristoteles, Deneycilik, Doğa, Mitoloji, Pan
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THE GREAT GOD PAN OR TWO-SIDED NATURE

Abstract: Aristotle mentions in his book Delta of Metaphysics that nature can be considered either as One (form) or Multiplicity (matter). What is indicated by nature is
“whole” or in other words is pan. According to Aristotle, pre-Socratic thought evaluated the whole from the point of view of the multiplicity of individual beings, as Heraclitus did, or, evaluated it as the form that completely surrounds this multiplicity and
completely ignores the process, as Parmenides did. There is a third way to consider
nature, which was developed by Aristotle himself. This way points out that there is
an inseparable relationship between One and Multiplicity or form and matter. This
close relationship is established either through predetermining the One as a transcendental figure or through emphasizing the inevitability of certain formal moments
based on the Multiplicity or individual beings. The first one emerges as ontotheology
in the 17th century and the second one emerges as empiricism in the 18th century.
Within the boundaries drawn by Greek mythology, given that Pan is portrayed both
as a half-goat half-human hybrid and as the god of shepards and herds, it seems to
be an archetype of understanding nature together with the inseparable relationship
between One and Multiplicity. In this presentation, it will be discussed whether the
Pan myth is a source of inspiration to Aristotle’s idea of considering nature through
collectivistic relationship and how it relates to Bacon and Hume’s empiricism.
Keywords: Aristotle, Empiricisim, Nature, Mythology, Pan
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1. Giriş
Yazımı Ernst Bloch’un bir belirlemesiyle başlatacağım. Bloch, sınır ve biçim terimlerinin, Yunanlıların şekilsizliğe, barbarlığa ve sonsuzluğa işaret
eden khaos’un2 karşısına konumlandırdıkları en yüksek değerler olarak
belirmekte olduğunu söylemektedir (2002, s. 33). Bloch’un bu belirlemesi, daha Yunan mitolojisinin başlangıcında, Hesiodos’un “Khaos’tu ilk önce
var olan,” (2006, T116) ifadesiyle anlatısını başlatıp bütünün biçimsizliğini ve sonsuzluğunu imleyen khaos’un üzerine tüm mitolojik anlatısını
bina etmesinde kendisini göstermektedir. Bu şekilde mitoloji, khaos’un
sonsuzluğunun ve biçimsizliğinin karşısına bütüne yönelik bir kosmos’u3,
yani düzeni getirmeyi amaçlamış olan ilk deneme olarak belirmektedir.
Hesiodos’un khaos’un karşına koyduğu kosmos, sırasıyla, Yer, Erebos, Gök,
Gün, Okyanus ve Zaman gibi tek tek doğal unsurların nasıl oluştuğunun
anlatısıyla şekillenmiştir (2006, T117-136). Hesiodos’un izlediği yol, bu
unsurları tanımlayarak, başlangıçta yer alan khaos’tan doğan karanlığı
adım adım kaldırmaya yöneliktir. Bloch’un Yunanlılar için en yüksek değer olarak belirlediği “sınır ve biçim” de kendini tam olarak Hesiodos’un
bu tanımlama ediminde göstermektedir, çünkü Eski Yunancada tanım
anlamına gelen horos4 teriminin bir diğer anlamı da sınırdır. Bu şekilde
değerlendirildiğinde bir şeyi tanımlamak, aynı zamanda onun sınırlarını
belirlemek ve biçimsiz olanı biçimlendirmek olarak da açığa çıkmaktadır.
Hesiodos’un khaos’u kosmos’a ulaştırmak için tanımlayarak sınırlamayı
denediği terimlerin physis’e5 ait olması ise bir tesadüf değildir; çünkü physis, hem “görünen dışsal form” anlamıyla Erebos, Gün ve Zaman gibi tek
teklere hem de bu tek tekleri kapsayıp onları bağdaştıracak olan “bütün”
anlamındaki doğaya işaret eden bir terimdir. Khaos’un karşısına konabilecek olan olası bir kosmos, ancak tek teklerin dışsal formları üzerinden
hareket ederek, en nihayetinde bütün anlamına gelen physis’e yönelik bir
açıklama olarak hayata geçebilir.
Aristoteles’in, hem Metafizik’te hem de Fizik’te, doğanın kendisini ya Bir’e
(biçime) göre ya da Çok’a (maddeye) göre açabileceğini ifade etmesi, tam
da bu şekilde açığa çıkan physis’in ikili anlamını imlemektedir (2018,
1015a 8 ve 1997, 193a 26-30). Burada ele alınan doğa, aslında Eski Yunancada pan terimi ile ifade edilen “bütün”le eşleşmektedir; çünkü Sok2
3
4
5
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Eski Yunancada khaos kavramı, kaos, sonsuz karanlık, biçimlendirilmemiş madde gibi
anlamlara gelmektedir (Liddell&Scott, 1996, s. 1976).
Eski Yunancada kosmos kavramı, düzen, uygunluk, muntazamlık, evren ve süsleme
gibi anlamlara gelmektedir (Liddell&Scott, 1996, s. 985).
Eski Yunancada horos kavramı, sınır, ölçü, çeper, ufuk, ölçüt ve tanım gibi anlamlara
gelmektedir (Liddell&Scott, 1996, s. 1255-1256).
Eski Yunancada physis kavramı, köken, doğa, fizik, görünen/dışsal olan form, doğal/görülür olanların muntazam düzeni gibi anlamlara gelmektedir (Liddell&Scott, 1996, s. 1964).
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rates öncesi filozoflar, bütünü ya Bir’e göre ya da Çok’a göre değerlendirmiştir. Bütüne yönelik bir açıklama getirmeyi deneyen bu filozofları iki
ana kümede toplayabiliriz. Bunların ilki, kinesis’i6 ve metabole’yi7 tümüyle
reddedip doğayı Bir üzerinden ele alan Parmenidesçi küme; ikincisi ise,
kinesis’i düşüncelerinin merkezine yerleştirerek doğayı Çok üzerinden
ele alan Herakleitosçu kümedir. Bu iki küme, bütün anlamındaki doğanın,
birbirini tümüyle dışlayan bir şekilde, “ya o ya da o” olarak ele alınışının
ilk örneği olarak belirmektedir. Öte yandan Aristoteles, “ya o ya da o”nun
birbirini dışlayan karşıtlığının oluşturduğu bu Parmenidesçi ve Herakleitosçu bütün kavrayışlarının karşısına bir üçüncü seçenek olarak “hem o
hem de o”, yani “hem Bir hem de Çok” üzerinden açığa çıkan yeni bir bütün
kavrayışını koyacaktır. Aristoteles’in böylesi bir üçüncü seçeneği geliştirmesi ise, karşıt olarak konumlanmış olan Parmenidesçi ve Herakleitosçu
bütün kavrayışlarının, aslında kendi karşıtlarını kendilerinde barındırdıklarının açığa çıkarılması ile olanaklı hale gelmiştir. Aristoteles’e göre,
bütünün kinesis’i barındırmadığını söyleyenler yanılmaktadırlar; çünkü
onlar, bu iddiayı ortaya koyanların bir zamanlar yaşıyorken, şimdide ölü
oldukları gerçeğini yadsımaktadırlar (2018a, 1012b 25). Benzer bir şekilde, kinesis’in daimi olduğunu söyleyenler de hatalıdır Aristoteles’e göre,
çünkü tanımın sınırlama özelliği ile açığa çıkan nelik olarak çokluğun ve
kinesis’in onda durduğu bir sınır daima söz konusu edilebilirdir (2018a,
1012b 26). Aristoteles’e dek salt karşıt olarak değerlendirilen Bir ve Çok
kümeleri, Aristoteles’in onlara dair bu yorumlarının ardından artık iç içe
geçmiş, ikisinin de kendi açmazlarında karşıtları var edilerek birleştirilmiş olur, çünkü iki dizge için de artık “hem doğru hem de yanlış” denilebilir olmuştur. Bu şekilde Aristoteles, sırf kendinden önce söz almış olan
bütün kavrayışlarını eleştirmemiş, aynı zamanda onları çıkmazlarından
birbirine bağlayarak ortaklaştırıp yeni bir bütün kavrayışını da geliştirebilmiş olur. To on’un (varolanın) iki görünümü olan Bir ve Çok olarak ousia ve ilinek, Aristoteles tarafından bu şekilde daima birbirini çağıran unsurlar olarak belirlenmiş ve “bütün”ün de ancak bu ikisinin ortaklığı olan
to on olarak ele alınabileceği açık kılınmış olur (2018a, 1028a 10-32).
2. Kendini Tekrar Bir Üzerinden Açan Bütün

Pan anlamındaki physis’in, Aristoteles’in işaret ettiği gibi Bir ve Çok’un
ortaklığı olarak ele alınışı, felsefe tarihinde belli uğraklarda sırt çevrilen,
belli uğraklarda da sahiplenilen bir kavrayış olarak kendini göstermiştir.
Örneğin Ortaçağ’da ve 17. yüzyıl düşüncesinde, Aristotelesçi “hem o hem
6
7

Eski Yunancada kinesis kavramı, devinim, hareket, dans, değişim ve taşınma gibi anlamlara gelmektedir (Liddell&Scott, 1996, s. 952).
Eski Yunancada metabole kavramı, tüccar, tercüman, değişim, değişme, değişiklik, takas ve göç gibi anlamlara gelmektedir (Liddell&Scott, 1996, s. 1110).
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de o” kavrayışına sırt çevrilip “ya o ya da o” düzenine geri dönülmüş ve
çokluk, yine onu kuşatan Tanrı ya da töz gibi unsurlarla kapatılarak ele
alınmıştır. Parmenidesçi bütün kavrayışına farklı bir formda geri dönüşü imleyen bu yaklaşımların, Tanrı’yı Bir olarak ele alan Augustinus ve
Aquinasçı teolojik formlarından ya da sonsuz tözü kuşatıcı Bir olarak ele
alan Descartes, Spinoza ve Leibniz’deki gibi akılcı formlarından bahsedilebilir. Bir ve Çok’u birbirinden kopartıp Bir’i yeniden kuşatıcı bir unsur
olarak açığa çıkartan bu yaklaşımlara bir örnek vermek gerekirse, kısaca Spinoza’nın ortaya koyduğu ontolojiden bahsetmek yerinde olacaktır.
Spinoza’nın ortaya koyduğu dizge, ontolojik bakımdan bütüne işaret edip
yalnızca epistemolojik bakımdan birbirinden ayrı şeylermiş gibi değerlendirilebilir olan töz, sıfat ve tavır öğelerinden oluşur. Töz, “kendinde
olan ve kendisi aracılığıyla kavranabilen şey”; sıfat, “aklımızın tözün özünü kuran şey olarak anladığı”; tavır ise, hem “tözün halleri” hem de “başka
şeyde olan ve bu başka şey aracılığıyla kavranan şey” olarak tanımlanmıştır Spinoza tarafından (2011, s. 33). Buna paralel olarak Spinoza, varolan her şeyin, ya kendi başına ya da başka bir şeye bağlı olarak varolması
gerekliliğinin ve başka bir şey aracılığıyla kavranması mümkün olmayan
bir şeyin de, kendi kendine kavranmak zorunda oluşunun altını çizmiştir
(2011, s. 35). Aynı doğaya ya da sıfatlara sahip olan iki ya da daha fazla töz
olamayacağı için tek olması kaçınılmaz olan tözün (2011, s. 39), sıfatları
ve tavırlarına kıyasla söz konusu olan ontolojik önceliği de, tam olarak bu
noktada kendini belli etmektedir. Spinoza’nın, “Tanrı”, “Doğa” ve “yaratan
doğa”8 olarak da adlandırdığı tözün (2014, s. 83 ve 335), başka bir şey
tarafından sınırlandırılamayacağı için “ilk neden” ve “sonsuz” olduğunu
belirtmesi (2011, s. 41-43), Spinoza’nın da bütünü Parmenidesçi “ya o ya
da o” kavrayışına göre ele almış olduğunun açık ipuçlarını vermektedir.
Spinoza’yla birlikte farklı bir formda tekrar açığa çıkan bu kavrayış, düşünceyi Bir ve Çok’un ortaklığından uzaklaştırarak, tekrar “ya o ya da o”nun alanına döndürmüştür.
3. Kendini Tekrar Çok Üzerinden Açan Bütün

Ortaçağ teolojisi ile 17. yüzyıl akılcılarının, pan anlamına gelen physis’i
farklı bir formda olsa da yine Parmenidesçi Bir kavrayışına göre ele almalarının yanında; Bacon gibi, tartışmayı Herakleitosçu Çok’un alanında
tutarak yine bütüne yönelik açıklamayı Aristotelesçi “hem o hem de o”
kavrayışından uzaklaştıran isimler de söz konusudur. Bacon’ın asli amacı,
8
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Spinoza Ethica’da, kendinde olan ve yalnızca kendisi aracılığıyla kavranabilen ve her
şeyin içkin nedeni olması (2011: 89) bağlamında diğer nedenlerin kendisinden çıktığı
tek özgür neden olan (2011: 81) Tanrı’yı, aynı zamanda “yaratan doğa” olarak da adlandırır (2011: 111). “Yaratılan doğa” ise, “Tanrı’nın doğasından ya da Tanrı’nın herhangi bir sıfatından zorunlu olarak çıkan her şey, yani Tanrı’da olan ve Tanrı olmaksızın varolamayacak ve tasavvur edilemeyecek olan her şey”dir (Spinoza, 2011, s. 113).
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zihnin doğaya egemen olabilecek hale getirilmesidir; çünkü ona göre, ona
dek ilerlemiş olan felsefe tarihi, doğayı incelerken işe koştuğu aklın temellerini düzgün bir şekilde bina edememiş, amaca doğru ilerlediği yolu bir
labirente çevirmiş ve bu labirentte ona rehberlik edebilecek olan gerçek
yöntemi de asla geliştirememiştir (2015, s. 13 ve 23). Bloch’un da belirttiği gibi, Bacon’ın doğaya egemen olma tavrı, ilkin ona boyun eğmekten,
yani onu tanımaktan geçmektedir (2002, s. 94). Bacon’a göre böylesi bir
boyun eğişi gerçekleştirmek, ilk başta öyle olmasa da, geçirdiği evrimsel
süreçte kendini pürüzlü bir ayna gibi gösteren insan zihnini idolaları olan
yanılsama kaynaklarından arıtarak, doğayı doğrudan onun kendini verdiği haliyle duyumsamanın yolunu açabilmekle olanaklıdır (2015, s. 55-57).
Bu pürüzlü aynayı pürüzsüz hale getirecek şekilde zihni idolalarından arıtacak olan yöntem ise, Bacon’ın Aristoteles’in “organon”unun doğurduğu
eksiklikleri tekrarlamayacağını iddia ettiği “novum organum”un oluşturulması ile söz konusu olacaktır. Bacon’ın, organon’u Novum’la (Yeni)
birleştirerek oluşturduğu bu yöntem, tikellerden ilkelere varacak şekilde
söz konusu edilecek olan tümevarımı, deneyin oluşturacağı ara nedenlerle desteklemek anlamını taşımaktadır. Bacon’a göre, Aristoteles’in doğa
kavrayışı, daha en baştan “fizik+metafizik” formülünü benimsemiş, yani
Bir ve Çok’u birlikte değerlendirmeye yönelmiş olduğu için, hiçbir zaman
metafizik sıçramalar yapmadan bütünü ele alamamış ve bu nedenle de
tikeller üzerinden ilerleyen Çok’un alanının hakkını verememiştir (2015,
s. 67). Bacon, geliştirdiği yeni tümevarım yöntemiyle, Aristotelesçi bu
metafizik sıçramaları ortadan kaldırmayı, yani fiziğin nesnesi olan Çok’a
hakkını vermeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde Aristotelesçi “hem o hem de
o” kavrayışına sırt çevirip bütünü yalnızca Çok’a göre ele almayı deneyen
Bacon, deneyi olanaklı kılan “deney”, “nedensellik” veya “bilgi” gibi majör kavramlar hakkında herhangi bir şey dile getiremeyen, ara nedenlere dayalı sınamaları asla sonlandıramayacak olan bir dizgeyi söz konusu
etmiş olur. Bu şekilde değerlendirildiğinde Bacon’ın kaçındığı metafizik
sıçramayı, tam da onun oluşturduğu yeni yöntemin kendisi vermektedir,
çünkü bahsi geçen yöntem, bu yöntemi olanaklı kılan tümelleri asla belirleyemeden kendini dile getirmektedir.
4. Hume’la Birlikte Bütünün Tekrar Bir ve Çok’un Birlikteliği
Üzerinden Değerlendirilişi

Pan’a işaret eden physis’i, farklı bir formda olsa da tekrar Aristotelesçi
“hem o hem de o” kavrayışı üzerinden değerlendirmeyi deneyen ilk isim
Hume olmuştur. Felsefe tarihinde, nedenselliğin daimi oluşu fikri ile Aristotelesçi ilk ve son nedenlere ulaşma kavrayışının en büyük eleştirmenlerinden biri olarak belirmekte olan Hume, yaptığı “karanlık metafizik” ve
“sahici metafizik” ayrımıyla birlikte, bütünün Bir ve Çok’un birliği olarak
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ele alınabileceğine işaret ederek, bir anlamda yine Aristotelesçi çizgiyi
devam ettirmiş olur. Hume, zihnin algılarının, biri izlenimler diğeri ise
idealar olan iki türü olduğunu belirtmiştir (1976, s. 13). İdealar, zihnin
silik algıları ve izlenimlerin birer kopyasıyken; izlenimler, işittiğimiz veya
gördüğümüz şeylerden dolayı doğrudan şekillenen zihnin canlı algılarıdır
(Hume, 1976, s. 13-14). Her ideanın bir izlenimi olmasının zorunluluğuna
işaret eden Hume (1976, s. 14), izlenimi olmadan oluşturulmuş olan ideaların karanlık metafiziğin ürettiği idealar olduğunu (1976, s. 17), olgular
alanını olanaklı kılan “nedensellik”, “alışkanlık”, “güç” ve “zaman” gibi sınır unsurların ise sahici metafiziğin kaçınılmaz ideaları olduğunu belirlemiş olur (1976, s. 37-45). Hume’un “Hiçbir düşünce nesnesini aşamaz.”
sözü (1976, s. 61), karanlık metafizik ile sahici metafiziğin söz konusu
ayrımını açık kılmakta ve bütüne yönelik açıklamayı Aristotelesçi ortaklaştırma tavrına kaydıracak olan “sahici metafizik”in sınırlarına işaret
etmektedir. Hume’un ortaya koyduğu bu ayrımla birlikte, karanlık metafiziğin sıçramalarla ulaştığı “tanrı” ve “töz” gibi ideler, olgular alanından
edinilmiş izlenimleri olmayan ideler olduğu için yasaklanmış olur. Sahici
metafiziğin ideleri ise, Çok’a işaret eden deney alanının sınırını oluşturan,
yani olgular alanını olanaklı kılan “nedensellik”, “deney” ve “alışkanlık”
gibi ideler olarak belirlenmiş olur. Hume’un ortaya koyduğu anlamıyla sahici metafizik bu şekilde, Çok’a işaret eden olgular alanıyla, bu alanı olanaklı kılan ve Bir’e işaret eden idelerin birliği olarak belirlenmiş; böylece
de bütün, yine Aristotelesçi çizgide, yani Bir ve Çok’un ortaklığı üzerinden
değerlendirilmiş olur.
5. Sonuç

Hume’un tekrar “hem o hem de o” çizgisine oturttuğu Aristotelesçi bütün
kavrayışı, ondan sonra söz almış olan Kant, Hegel ve Heidegger gibi birçok
düşünürde farklı formlarda olsa da sahiplenilmiş, tekrar Parmenidesçi ve
Herakleitosçu “ya o ya da o” çizgisine çekilmeksizin korunmaya çalışılmıştır. Şimdi, yüce tanrı Pan mitosunu, Aristoteles’ten kalan bu iki yüzlü doğa
ve bütün kavrayışı mirasının bir arketipi olarak yorumlamayı deneyeceğim. Homeros’la ilişkilendirilen ilahilerde geçtiği haliyle Pan, “hem çobanların hem de sürülerin” tanrısıdır (Grimal, 2012, s. 583). Aristotelesçi
bütün kavrayışındaki “hem o hem de o” vurgusu, kendini Pan mitosuna ait
bu tasvirde de belirgin kılmaktadır. Bütüne işaret eden physis bağlamında değerlendirdiğimizde, Pan’a tâbi olan sürülerin Çok’la, çobanların ise
Bir’le eşleştiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde Pan’da, tikel çokluğun kendisi,
eğer tabir yerindeyse, bu çokluğu güden tümellerle kaçınılmaz olarak birlikte açığa çıkan bir unsur olarak kendini göstermektedir. Dolayısıyla da
Pan mitosunun kendisi, doğayı ya Bir’e ya da Çok’a göre değerlendirmeyi
şart koşan Parmenidesçi ve Herakleitosçu hattın koyduğu yasağı delen,
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onları tıpkı daha sonra Aristoteles’in dizgesel bir şekilde yapacağı gibi
bir araya getiren, mitolojik bir kavrayışı açığa çıkarmaktadır. Ovidius’un
Pan’ı ucube bir melez olarak, yarı keçi yarı insan formunda tasvir edişi de
(1958, s. 302 ve 406), Pan mitosunun, Bir veya Çok’a göre açılımı birbiriyle uyuşmaz gibi görünen doğayı kendinde birleştiren bir unsur olarak
açığa çıkardığının bir diğer örneğini vermektedir. Pan’ın aşk hayatına dair
en çok adı geçen kadının Ekho oluşu da (Grimal, 2012, s. 584), yine doğa
olarak Pan’ın, bahsi geçen Bir ve Çok yüzlerini aynı anda kendinde taşıdığının işaretlerini vermektedir, çünkü daima nötr konumda olan doğa,
kendini yalnızca yankı üzerinden ortaya koyabilmektedir. Doğanın, kendisini kendi dışında bir unsuru gerektirmeksizin açışı, yalnızca kendinde
taşıdığı Bir üzerinden yine kendinde taşıdığı Çok’a ve Çok üzerinden de
tekrar Bir’e yankılanması ile mümkündür. Tıpkı Aristoteles ve Hume’un
ortaya koyduğu dizgelerde açığa çıktığı gibi, Pan mitosunda da, çokluğun
kendisi kaçınılmaz olarak onları olanaklı kılan tümellerden, tümeller ise
ancak onların kaçınılmazlığını açığa çıkaran tikellerden birbirine yankıyarak belirlenebilmektedir. Bu şekilde değerlendirildiğinde Pan mitosu,
Aristotelesçi bütün ve doğa kavrayışında açığa çıkan Bir ve Çok’un ortaklığının bir arketipi olarak kendini gösteriyor gibi görünmektedir.
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Öz: Mitoloji kadın rolleri ve konumu hakkında ne söyler? Bu çalışma, Sümer, Babil,
Yunan mitolojilerindeki yeraltı tanrıçaları ve bereket tanrıçaları arasındaki bağlantıyı takip ederek söz konusu mitlerde tanrıçaların zamanla geçirdikleri değişim ve
dönüşümün, varsa küçülme ve ayrışmanın izini sürecek, nihayetinde bu mitlerin ve
bu mitlerde görülen değişimin ait oldukları toplumlarda kadınların konumu ve rolleri hakkında ne söylediğini irdeleyecektir.
Mitik anlatının günümüze kadar gelebilmiş ilk örneklerinden birinin bir tanrıçanın
yeraltı seyahati hakkında olmasının manası nedir? Sümer mitolojisinde tanrıça İnanna’nın, kız kardeşi yeraltı tanrıçası Ereşkigal’in yanına yaptığı bu yolculuk, Babil’de
nasıl bir değişime uğramıştır? Aynı serüven, Yunan’da, Demeter ve Persephone üzerinden nasıl şekillenmiştir? Ereşkigal’in de Persephone’nin de yeraltı kraliçesi olmaları için kaçırılmaları tesadüf müdür? Ereşkigal başta tek başına yeraltı kraliçesiyken
sonrasında Nergal ile evlenmek durumunda kalması ve/veya Persephone’nin aynı
konuma ancak Hades’in eşi olmak suretiyle gelmesi bize Sümer, Babil ve Yunan medeniyetlerindeki toplumsal cinsiyet rollerinin yaşadığı değişim ve dönüşüm hakkında bir şey söyler mi? Bu mitlere bakıldığında hem kendi içlerinde hem de Sümer’den
Yunan’a uzanan çizgide söz konusu tanrıçalar için bir güçten düşüş hattından bahsetmek mümkün müdür? Bu şekilleniş ve değişimler, içlerinde oldukları toplum ve bu
toplumlarda kadının yeri hakkında bilgi verir mi?
Anahtar Kelimeler: İnanna, Ereşkigal, Demeter, Toplum, Kadın
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Abstract This presentation traces the connection between underworld goddesses
and fertility goddesses of Sumerian, Babylonian and Greek mythologies, investigates
what the transformation and the transition, the weathering and the diminution the
goddesses Inanna, Ereshkigal, Demeter and Persephone undergo in these changing
myths, can tell us about the status of women in their societies.
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1. Giriş
Kültürün bize sunduğu kadın imgeleri neden çoğunlukla olumsuz tınılar
taşır? Egemen kültürlere baktığımızda, kadınların çoğu imgesinin negatif,
yıkıcı ve kötücül yanlarının ağır bastığını görürüz. Kitab-ı Mukaddes’teki kadın imgelerinin başat örnekleri Havva, Salome, Delilah gibi figürler
iken; Yunan mitolojisi bize başka bir grup yıkıcı kadını gösterir: Bütün
kötülüklerin anası Pandora, Medea, Kirke, Furiler, Medusalar, Gorgonlar..
Mitlerin derinlemesine araştırmaya başladığımızdaysa mitlerin yere, zamana ve mekana göre değiştirilebilme, hatta bazen ilk hallerinden çarpıtılma ihtimalini tespit etmek zor değildir.2 Bella Debrida, “Drawing from
Mythology in Women’s Quest for Selfhood” isimli makalesinde patriarkal
sistemin tedricen yerleşmesi ile mitik hikayelerde dişil modellerin kimler
olacağına dair kasti bir seçim süreci işletildiğini ve zaten az sayıdaki dişil
modellerin bile patriarkal hedeflere uymaları için çarpıtıldığını ifade eder
(Debrida, 1982, s. 139). Gerçek mitolojik kökenleri keşfetmek için önce
bu mitlerin sırlarını çözmek, sonra tekrar canlandırmak ve yeniden mit
haline getirmek gerekir diyen Debrida’ya göre böyle bir sürecin işletilmesi kadınların kendilerini bulmaları açısından faydalı olacaktır. Böylece
çağdaş kültürde eksikliği fazlasıyla hissedilen güçlü ve bilge kadın rollerine duyulan “baş döndürücü” ihtiyaç da karşılanabilir (Mary Daly, 1978,
s.46). Daly, patriarkal mitolojinin bilge ve güçlü kadın imgelerini tersine
döndürmek için gösterdiği çabaya işaret eder.
Bu sunumda Sümer’in yeraltı tanrıçası Ereşkigal ile kız kardeşi İnanna ve
Yunan’ın bereket Tanrıçası Demeter ve kızı Persephone üzerinden, mitolojilerde kadın imgesinin zamanla, farklılaşan toplumsal konjonktürlere
göre değişime uğrayıp uğramadığını incelemeye çalışacağız.
Debrida, elimizdeki en erken şiir örneklerine baktığımızda; bu şiirlerin,
kadının yolculuğunun şarkısını söylediğini ifade eder (Debrida, 1982,
s.141). Ereşkigal veya İnanna’nın sadece kadın olduğunu söylemek ne
kadar doğrudur, bu sorunun cevabını başka bir mecraya bırakarak, bahsedilen yolculuğun yeraltı dünyasına, ölüler ülkesine yapılan yolculuk olduğunu ifade edebiliriz. Dini pratikler ve diğer literatüre baktığımızda,
bu, aşağıya yapılan yolculuğun anlamının Dünyanın devirleri, bir kadının
hayatındaki aşamalar ve insanın kendini keşfetmesi için kendinde çıktığı
yolculuğun metaforu şeklinde yorumlandığını görsek de bu yorumlar tartışmaya açıktır.
Milattan önce 2000’lerin başından itibaren Sümer edebiyatı İnanna’nın,
kız kardeşi Ereşkigal’in hüküm sürdüğü yeraltı dünyasına yolculuğundan
2

Bu çalışma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Prof. Dr. Kürşad Demirci danışmanlığında hazırlanan “Bir Tarih ve Teoloji Yazım Aracı olarak Tanrıça Kültü” başlıklı doktora tezine ait bir bölümden üretilmiştir.
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bahseder. Ölüler diyarına yolculuğunda İnanna yedi kapıdan geçer, her
bir kapıda bir hassası Ereşkigal’ın erkek kapı muhafızı tarafından törenle
elinden alınır. Kız kardeşinin tahtının önüne sadece “ölümün gözleri” ve
yer altının yedi yargıcının “nefse azap eden sözü” tarafından öldürülmek
için varır.
Aynı mitin Babil versiyonunda, Sümer versiyonundan birkaç yüzyıl sonra,
Sümer hikayesinde iki gözle görülür değişim ortaya çıkar. Babil masalında
iki Sümer tanrıçası arasında önceden ima edilen öfke ve düşmanlık açıkça
ifade edilir. Hikâyenin Babil versiyonunda özellikle önemli olan bir husus
da, Tanrıçanın yokluğunda yeryüzündeki hayatın durmasıdır.
Bu hikayeler bölük pörçük olsa da, daha sonraki Yakın Doğu ve Yunan mit
ve törenlerinin önemli elementleri bunlarla birlikte hayatta kalmıştır: İki
kadın arasındaki ilişki, dişil bir tanrı tarafından yer altına yapılan yolculuk, bu yolculukla bağlantılı olarak bir tanrıçanın gazabı, tanrıçanın yokluğundan kaynaklanan çoraklık ve özellikle Yakın Doğu ritüelinde önemli
olan, Ana Tanrıçaların ölen oğulları/eşleri için yas tutulması.
Bu beş element Antik Yunan’da, Demeter’e İlahi’de tamamen değişmiş bir
şekilde tekrarlanır. Milattan sonra yedinci yüzyılda ortaya çıkan bu ilahi
Sümer prototipinden en az bir milenyum sonra kayıtlara geçmiştir. Grek
versiyonunda ortaya çıkan değişikliklerin doğası, Debrida’ya göre şüpheye yer bırakmayacak şekilde, kadının toplumdaki sosyal ve siyasi mevkiinin kaymasının ve zamanın kültürünü yayanların, kadının gücüne karşı
değişen tavırlarını yansıtır (Debrida, 1982, s.144).
Kendi amaçları doğrultusunda ve kendi isteğiyle, yer altına seyahat edip
kız kardeşi hükümdarı ziyaret eden bir tanrıça ve kraliçe olan Inanna’nın
(veya İştar’ın) aksine, Persephone kendi iradesi dışında, amcası Hades tarafından kaçırılmış bir genç kızdır. Salıverilmesinden sonra bile, babası
olduğu düşünülen Zeus’un gizlice kandırmasıyla bir nar tanesi yemiş ve
böylece yılın belirli bir zamanını yer altında geçirmeye mahkûm olmuştur. Daha önceki hikâyede sadece tek bir tanrıçaya ait olan yönler şimdi
Demeter ve kızı arasında pay edilmiştir.
Grek edebiyatından başka deliller Persephone’nin her zaman Demeter’in
iğfal edilmiş kızı olmadığı, fakat aksine Ereşkigal gibi, yeraltı dünyasının
kraliçesi olduğunu gösterir. Homeros’un destanlarında yeraltının kraliçesi olarak meydana çıkar, bu destanların tarihi milattan sonra sekizinci
yüzyılın sonları olduğuna ve Demeter’e İlahi’den aşağı yukarı bir yüzyıldan az bir zaman önce ortaya çıktıklarına göre, kraliçeden savunmasız
genç kıza dönüştürme oldukça geç tarihlidir ve bu dönemde ivme kazandığı kanıtlanmış erkek egemen mantığı yansıtır (Arthur, 1973, s. 7).
Fakat, patriarkal kontrole yapılan pekiştirme ve takviyelere rağmen bu
ilahi, tanrıçanın gücünü kabul etmez de değildir. Demeter, vahşi, toplum
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düzenini tehdit eden bir harekete karşılık, halihazırdaki erkek ya da tanrı nesli tarafından tecavüzün vahşetinin göz yumulup cezalandırılmadığı sürece yeryüzünü dölleyici gücünü kullanmayı reddeder. Demeter’in
hareketleri, hayatın tüm yönlerini kucaklayan kadın tarafından hayatın
gücünün bahşedildiği gibi esirgenebileceğini de gösterir: doğum ve ölüm,
yaratış ve çürütme. Kadınlara ve yeryüzüne ve onların hayat verici niteliklerine hürmetsizlik yahut kötü davranışlar, beraberinde kaçınılmaz yıkımı getirir.
Yunan’da ataerkil mitoloji ve kültüre geçiş aşağı yukarı milattan önce
2500-1000 tarihleri arasında üç barbar işgalci kavimin Avro-Asya steplerinden güneydoğuya göç etmesi ile başladı. Ataerkillik öncesi mitolojinin anlatımları Homeros devrinde hayatta kalabilmişti ama Tanrıçanın
hikayelerinin doğası ve kutsallığı çok sert bir şekilde değişime uğramıştı
(Spretnak, 1992).
Kızı kendisine geri getirilene kadar gücünü kullanmayı reddetmesi ve
Zeus’un araya koyduğu tüm büyük tanrıların ve ikna metotlarının işe yaramaması, Demeter’in ancak Persephone’nin kendisine geri verilmesi ile
güçlerini insanlığa yeniden bahşetmesi ve Zeus’un da Persephone yılın
belirli bir kısmını yer altında geçirsin diye onu oyuna getirmesi, kadının
hayatı yaratmak ve beslemek için gerçek bir gücü ve hayatı yok etme kapasitesinin de olduğunu ama erkeğin hayatın süreçleri üzerine ancak yapay kontrol sistemleri empoze edebileceğini gösterir Debrida’ya göre (s.
146).
2. Sümer’de Ereşkigal ve İnanna
2.1. İnanna
İnanna’nın mitolojisi ayın aydınlık ve karanlık halleri ile yeryüzünün bereketi ile kuraklığının ritmik değişimi arasında yapılan bağlantı etrafında
döner. İnanna, mübadeleli olarak ya bakire hayat veren, yaratıcı tanrıdır
veya üzgün, yas tutan eş veya annedir. Bakire olarak hayatın yekûnunu,
ayın döngülerinin tamamını kendinde taşır. İnanna’nın anne, eş ve genç
tanrının kız kardeşi olarak üçlü karakteri ayın aydınlık döngülerini sembolize ederken, dördüncü karanlık döngü Sümer mitolojisinde İnanna’nın
kızkardeşi, Yeraltı dünyasının melikesi Ereşkigal ile gösterilir.
İnanna’nın “Ölüler Diyarına İniş” şiirinde yeraltına inmesini Baring ve
Cashford, hayatın ilkesi olan ayın kendini kurban ederek kendi karanlığından yeniden doğması olarak yorumlarlar (Baring ve Cashford, 1993,
s. 216). Diane Wolkstein de benzer şekilde bu mitin İnanna ile onun karanlık tarafı olan ikiz kız kardeşi Ereşkigal arasındaki birleşmeyi anlattığını söyler (Wolkstein, 1983, s.158). İnanna yer altından yükselirken, onu
yukarı taşıyan Ereşkigal’dir. Fakat, İnanna yer altındayken ona ait doğur191
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ganlık özelliklerini üzerine alan Ereşkigal’dir. Ayrıca şiir İnanna’ya değil
Ereşkigal’e övgü ile biter. Wolkstein, bu şiiri İnanna’nın hüküm alanının
olumsuz görülen yönlerine yönelik bir metih şiiri olduğunu ifade eder:
hayatın devam edebilmesini sağlayabilmek için ölümün gerekliliğinin
sembolik olarak kabulüdür (Wolkstein, 1983, s.168). Joseph Campbell ise
bu mitin bilinçdışına inmenin psikolojik gücü, güçsüz olduğunu zannettiğin bir zamanında kişinin kendi gücünün farkına varması ve olumsuz
niteliklerini de kabullenmesi hakkında olduğunu söyler (Campbell, 2008,
s.88-90).
Clyde Hostetter’a göre mit, Venüs, Merkür ve Jüpiter’in birbiri ile bağlantılı hareketlerinin alegorik bir raporudur (Hostetter, 1991, s.53). İnanna’nın yeraltında üç günlük kayboluşu Venüs’ün sabah veya akşam yıldızı
olarak ortaya çıkması arasında üç gün kaybolmasına atıftır. Daha sonraki
tarihlere ait Akad mitinde, İştar, yer altı dünyasına oğlu-aşığı Tammuz’u
uyandırmak için iner ve Tammuz’u hayatın yeni döngüsü olarak geri getirir. İştar yeraltındayken yeryüzünde üreme güdüsü ortadan kaybolur:
“Boğa ineğe yanaşmaz, eşek eşine... Erkek kendi odasında uyur, kadın yalnız uyur.” (Rogers, 1912, s. 126.)
2.2. Ereşkigal

Mitoloji kadının gücünü mü gösterir? İnanna’nın ablası ve en eski şiirlerden birinin öznelerinden biri olan Ereşkigal, Yüce yeraltının Ecesidir ve
Gök Tanrısı Anu ile Toprak Ana Tanrıça Ki’nin çocuğudur. Anu ile Ki’nin
oğulları Enlil (rüzgâr) doğup aralarında esmek suretiyle bu ikiliyi birbirinden ayırınca, ayrılığın üzüntüsü ile Anu’dan bir çift gözyaşı Nammu’ya
düşer. Bu gözyaşları Ereşkigal ve ikiz kardeşi Enki’ye dönüşür. Ereşkigal
bu bağlamda, öncelikle gök tanrıçasıdır.
Ereşkigal, henüz bir genç kızken, aynı zamanda üvey kardeşi de olan Ejderha Kur tarafından yeraltına kaçırılır (Kur, hem büyük boşluk hem de
denizin dibindeki yaratık manasına gelir), Tanrılar onu kurtarmaya çalışır ama başarısız olurlar. Enki, ikiz kız kardeşinin peşine düşerek ejderhayı öldürür ama Ereşkigal’i kurtaramaz, Ereşkigal yer altında kalır çünkü
artık yeraltının hükümranı olmuştur, oradan ayrılamaz.
Noah Kramer, Ereşkigal’in Kur tarafından zorla kaçırılmasını ve yeraltı
dünyasına götürülüp zorla yeraltı dünyasının ecesi yapılması hikayesini
Persephone’nin kaçırılması miti ile bağdaştırır ve Persephone mitinin
Sümer hikayesinden yola çıkılarak üretildiğini öne sürer (Kramer, 1944,
s.76-79).
İnanna ise, Ereşkigal’in eşi Gugalanna’nın ölümü sebebiyle yer altına,
onun yanına gitmek istediğini belirtir ki bu ölüme dolaylı olarak İnanna
yol açmıştır (İnanna Gılgamış Destanı’nda Göksel Boğa Gugalanna’yı Gıl192
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gamış ve Endiku’nun üzerine salmış ve Endiku tarafından öldürülmesine
sebep olmuştur.) İnanna’nın yer altına gitmesindeki esas motivasyonu ise
Ereşkigal’in tahtını ele geçirmektir. Bu sebeple yer altına inince ve geçtiği
yedi kapının her birinde bir hükümranlık göstergesinden ve bir gücünden arınması istenince bu duruma karşı çıkar. Ona eşlik eden, kapı bekçisi
Neti onu azarlayarak: “Sus İnanna, yeraltı dünyasının usulleri hatasızdır.
Sorgulanamazlar!” diyerek ihtar eder. Enki’nin İnannna’yı ölümden kurtarmak için yolladığı androjen demonlar Galla, empati gösterme yetisine
sahiptirler, Ereşkigal’in sıkıntısına ortak olurlar ve bu sebeple İnanna’nın
bedenini alabilirler. İnanna yerine ise Dumuzi’yi yer altına götürürler. Ta
ki Dumuzi’nin kızkardeşi Geshtinanna’nın tanrılara yalvarıp Dumuzi’nin
kalışını kısaltmasına kadar. Böylece bakıldığında, Debrida ve diğerlerinin
iddia ettiğinin aksine, İnanna’nın seyahatini kişinin kendi karanlık tarafı
ile barışması ve/veya Jungçu bir kendini keşfetme seyahati olarak görmek doğru olmaz. Metne baktığımızda İnanna’nın saygısız, bencil ve çıkarcı olduğunu görürüz. Belki de bu sebeple şiir Ereşkigal’e övgü ile biter.
Ereşkigal ile alakalı ilk mitler milattan önce 3000’lerde yükselişe geçmeye başlamışken İnanna’nın yer altına inmesi ile alakalı söylencelerin ortaya çıkış tarihi milattan önce 2000’lerdir. Nergal ve Ereşkigal arasındaki
ilişkiyi anlatan mitler ise Yeni Babil döneminde, milattan önce 600-500
yılları sırasında ortaya çıkmıştır.
2.2.1. Ereşkigal’in Nergal ile evliliği

Ereşkigal’in yer altının ecesi olması, İnanna’nın yer altına inmesi kadar
Ereşkigal’in Nergal ile evliliği de bu mitler bağlamında önemlidir çünkü
Ereşkigal’in dördüncü eşi olan Nergal ile evliliğinin hikayesi değişimin
esas göstergesidir. Yeraltından ayrılamadığı için Tanrılar arasında düzenlenen davete katılamayan Ereşkigal, kendisini temsilen sağ kolu, oğlu ve
yardımcısı Namtar’ı (kader ve kısmet tanrısı) gönderir. Kutlama esnasında Namtar’a, dolayısıyla aslında Ereşkigal’e saygısızlık eden Nergal, Ereşkigal’in emri üzerine onunla yüzleşip hakaretinin cezasını görmek üzere
yeraltına iner.
Nergal, bir güneş tanrısıdır ve Babil’de Mars ile ilişkilendirilmesi, Grek’te
Ares’e karşılık gelmesi hasebiyle yıkım ve savaş tanrısıdır. Babil ve Asur
zamanında, savaş ile olan bağlantısı hasebiyle güç kazanıp büyür. Nergal,
savaş tanrısı olması hasebiyle çok sorun çıkartması, Enki’nin de onu tabir-i caizse ayak altından kaldırmak için yeraltına göndermesi ile sonuçlanmıştır. Böylece savaşın her mevsimde değil sadece belli mevsimlerde
olması şartı çıkmıştır çünkü Ereşkigal yer altında kaosun güçlerine karşı
durup düzeni tesis eden güçtür.
Nergal, dengesiz güç ve enerjidir. Kara göğün, güneşin, gecenin tanrısıdır.
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Yalnızdır, kendisinin ne istediğini de bilmez. Dokunulmamıştır, bu manada bakirdir, gecenin gizeminin avcısıdır. Ereşkigal ise derin karanlığın,
Yüce Tanrıça, Yüce Toprak Ana Ki’nin yeraltı vechesi ilahi olarak Nergal’in
cinsî açıdan karşı imgesidir. Birçok Asur uzmanı, Ereşkigal’in Negal ile
evliliğini, yeraltının tek hükümdarı olmasını bırakması zorunda kalması
olarak yorumlar. Nergal aynı zamanda Ereşkigal ile yer altında yaşamaya
razı olmuş tek eşidir. Altı ay boyunca zamanını yer altında geçirir.
Nergal ile Ereşkigal’in hikayesinde, dengelerin İnanna ve Ereşkigal’in hikayesindekinden farklı olduğunu görürüz: Ereşkigal Nergal’i öldürmek
için çağırsa bile dost gibi ağırlar, Nergal ise tedbirli davranmaya çalışır
–çünkü Enki Nergal’e kendisine yeraltında sunulan hiçbir nimeti kabul
etmemesini tembihlemiştir- ve yer altında yedi gün kalır. Kendisine sunulan tüm ikram ve hizmet tekliflerini reddetse dahi dayanamayarak Ereşkigal ile ilişkiye girer. Bu ilişkinin ardından Ereşkigal’i terk ederek yeryüzüne geri döndüğünde ise Ereşkigal gidişinden dolayı duyduğu üzüntüyü
tüm Tanrılara, gençliğinden beri yaşadığı sıkıntıları ve yalnızlığını da dile
getirerek şikâyet eder.
Aynı mitin Babil versiyonunda ise Nergal Ereşkigal’i saçından tutarak
tahtından kaldırıp yerlere savurur ve Ereşkigal’i öldürmekle tehdit eder.
Ereşkigal kendisine eşlik ve güç paylaşımı teklif edince de sakinleşir. Burada yeraltının tek başına idaresinin tek bir ilahtan bir çifte geçişinin evrimini mi görürüz? Ereşkigal’in Nergal’in eşi olma makamına indirilmesi,
Sümer’den sonra tanrıçaların tümüyle marjinalize edilip özelleştirilmeleri için oluşturulmuş sürecin göstergesidir. İlgili Akad miti sadece bu niyet
ve hedef için yazılmıştır (Frymer-Kensky, 1991, s. 46).
Sümer-Babil-Akad-Asur çemberinde, mitler örgüsünde kadınların toplum içindeki konumuna bakarsak şunu görürüz: İlk Mezopotamya kültürü olan Sümer’de kadınların konumu, müteakip Mezopotamya kültürlerindeki konumlarından çok daha iyiydi. Kadınlar Sümer toplumunda
Akad, Babil ve Asur toplumlarında sahip olduklarından daha fazla hakka
sahiplerdi. İş sahibi olabilir, ticaret yapabilir, mal sahibi olabilir, mal alıp
satabilir, doktor, rahibe, katime, hâkim, şahit olabilirlerdi. Sümerler tanrıçalarına çok bağlıydılar aynı zamanda.
Çoğu kadın eş ve anne olsalar da bazısı ticaretle de uğraşabiliyordu. Kumaş dokuma, satma, bira ve şarap üretimi, yiyecek üretimi, esans yapımı,
ebelik yaptıkları meslekler arasındaydı. Tapınaklar, kumaş dokuması için
binlerce kadını işe alıyordu.
Sümer kadınları erkeklerle eşit değillerse de o zamanın diğer medeniyetlerindeki hemcinslerine nazaran daha iyi konumdaydılar, yine de vatandaştılar. Bu eşitlik hissi Babillilerle birlikte değiştir. Hammurabi yasaları
ile kadınlar vatandaşlıktan çıkıp babalarının ve eşlerinin mülkiyeti olma194
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ya başladılar. Özgürlükleri kısıtlandı. Mezopotamya kültürlerinin gücü ve
zenginliği arttıkça güçlü ataerkil yapı erkeklere daha çok imtiyaz tanımaya başladı.
3. Antik Yunan’da Kadın

Greklerde kadınların oy kullanma, toprak sahibi olma, mirastan pay iddia
edebilme hakkı yoktu. Sadece evle ve çocukları ile ilgilenmesi bekleniyordu. Kadınlar genelde sorun çıkarıcı olarak görülüyordu: Hera, Afrodit,
Medea gibi. Penelope bu bağlamda ideal eş prototipiydi.
Antik Yunan’da kızlar da eğitim görürlerdi, hatta bir seviyeye kadar erkek
çocuklarla beraber de eğitim görürlerdi ama kızların eğitimindeki amaç
ailenin rahat etmesi için gerekli yetenekleri kazanmalarıydı; kızların entelektüel gelişimi için değildi bu eğitimler.
Kadınlar, kayıtsız şartsız şekilde ailelerindeki erkeklerin hükmü altındaydılar. Dini festivaller harici gündelik hayatın içinde yer almıyorlardı. Aristoteles kadınların karar alabilme yetisinden şüphe duyduğunu ifade eder.
Mirastan pay alamazlardı, hediye edilen dışında mülkleri olamazdı.
3.1. Demeter ve Persephone

Hikâyenin başlangıcına baktığımızda, Zeus’un, tıpkı Antik Yunan’daki
herhangi bir baba gibi, kızından ve annesinden habersiz kızını birine verdiğini görürüz. Persephone zorla kaçırıldığında hiç kimsenin Zeus’un korkusundan Demeter’e haber vermemesi de erkek egemen iktidarın altını
çizen bir noktadır. Zeus, kızının ve Demeter’in onca karşı çıkışına rağmen,
evlilik kararından ancak ve sadece insanların çaresizliği karşısında vazgeçer. Demeter’in doğrudan sesi ve otoritesi olmadığını için ancak gücünü
dolaylı yollardan kullanarak Zeus’u ikna edebilir, doğrudan çağrılarına
Zeus’tan cevap alamaz.
Persephone’ye baktığımızda, onun tek tanrıçanın üçlü veçhesi gibi üç veçheye sahip olduğunu görürüz: Kore, genç kız, Persephone’nin ilk halidir.
Nergal gibi dokunulmamış, saf ve temizdir. Bu haliyle hayat ve ölüm arasındaki bağı oluşturur, aynen Antik Yunan’da hem ebelerin hem de ölü
yıkayıcılarının kadın olması gibi. Persephone, Hades’in oyunu ile yediği
nar tanesi ile bilgelik kazanır, yeni bir dünyaya adım atar. Bunun bir geçiş
ayini temsili olduğunu düşünmek mümkün. O zaman şu yorumu da yapma imkânı doğar: Belki de Antik Yunan’da ritüeller kadınları erkeklerin
mülkiyeti haline dönüşmelerine vesile olurdu. Bu ritüellerin beklenmedik
sonucu ise bilgelik ve güç idi. Persephone’nin üçüncü hali ise yeraltının
ecesi olmasıdır. Persephone artık sadece bir eş değil, yeraltı dünyasında
otoritesi olan, ölümlülerle alakalı elzem kararların tek karar mercii haline gelir. Hâkim ve kral olması, ruhların koruyucusu olarak bilinmesi ile
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Hades’e denk bir konuma gelir. Yani, evlilik yolu ile güç kazanmış, toplum
içindeki sosyal konumunu yükseltmiş olur. Bu ritüeller ve mitler, kadınların itaatkarlığını teşvik eden halihazırdaki sistemi kavileştirmek için
kullanılıyordu.
Persephone’de, yeraltının kraliçesinin savunmasız bir genç kıza döndürülmesinin oldukça geç bir tarihe tekabül eder: Persephone, Homeros’ta
yeraltı kraliçesi olarak geçer. Bu destanlara ise milattan önce 800’lerde,
Demeter’e İlahi’den yüzyıl önce rastlanır. Mitlerdeki bu değişimin, kudretli yeraltı tanrıçasının, gücüne ancak evlilik yolu ile kavuşabilecek bir
genç kıza dönüşmesinin sebebi bu dönemde ivme kazanan erkek egemen
kültür midir? Debrida’ya göre kadının hayatı yaratmak, hayatı devam ettirmek ve onu beslemek için gerçek bir gücü ve hayatı yok etme kapasitesi
olduğu ama erkeğin hayatın süreçleri üzerinde ancak yapay bir kontrol
sistemleri empoze edebileceğini gösterir bu (Debrida, 1982, s.148).
3. Sonuç

Mezopotamya ve antik Akdeniz dünyasındaki tanrıçaları ele aldığımızda
bu tanrıçaların –başlangıçlarında değilse de Sümer’in son zamanlarından
itibaren geldikleri nokta hasebiyle- anamerkezli bir toplumu ifade etmek
için var olmadıklarını, aksine kendileri ile alakalı mitik anlatımlardaki
değişim ve dönüşümlerin toplumlardaki ataerkil söylemleri pekiştirdiğini söyleyebiliriz. Rosemary Radford Ruether hikayelerinin bize geldiği
şekliyle kimi tanrıçaların sadece erkek egemen değil, asillerin yahut sınıf
ayrımının tahakkümü altında olan toplumları kutsayan bir kadın ilah inşasını ifade ettiğini belirtir (Ruether, 2005, s. 71).
Bereket tanrıçalarının dönüştüğü son noktalardan biri olarak Demeter figürü daha çelişkilidir, hem ataerkil egemenliği kabul eder hem de
onun kadınları tacizine karşı çıkar: bir yandan da yeryüzünü yenilemeyi
ve ölümden sonra hayat olduğu umudunu devam ettirir; kimi yönleriyle
Grek kadının kaleme alınmış hali gibidir. Hububat tanrıçası olarak ekin
ve toprağın bereketini bahşeder. Dokumacılığı hediye etmesiyle toplumu
giydiren kıyafetlerin teminini sağlamıştır. Ama aynı zamanda, tecavüze ve
keyfî erkek şiddetine de maruz kalmıştır: Demeter’in Zeus ve Poseidon tarafından tecavüze uğradığı söylenir. Kızına tecavüz edilmesine bitkilerin
yeşermesini ve toprağın bereketini kaldırarak cevap vermiştir. Bu direnişin önünde Olimpos Tanrıları bile çaresiz kalmıştır. Yunan toplumundaki
kadınlar da Demeter gibi erkek gücüne karşı zayıftılar, ama en son çare
olarak kullanabilecekleri, cinselliklerini ve üretkenliklerini geri çekme
silahına da sahiptiler. Geleneğe göre, kadınlar kardeşin kardeşe karşı savaştığı Peloponnesian Savaşlarını erkeklerle ilişkiye girmeyi reddederek
durdurmuşlardı. Bu bağlamda bakıldığında Ereşkigal’in öfkesi kudretli,
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haklı, yaşadığı her şeyi açıkça ayan eden, doğrudan bir kuvvet ve tehdit,
doğrudan bir güç iken Demeter’in öfkesi ve gücünü uygulayışı daha dolaylıdır. Demeter’in rahiplerinin Eleusis şehir-devletinin resmi erkek liderleri olsa ve Demeter kültünün bütün topluma hizmet ettiği düşünülse de
Demeter’in hikayesi erkek istismarına karşı kadınların duyduğu öfkeden
doneler taşır. Thesmophoria’da senede bir toplanıp kadın olarak ihtiyaçlarından –ve belki de erkeklerin kendilerini ve kızlarını istismar etmelerine duydukları öfkeden- bahseden kadınlar topluluğunun en azından
zımni işaretini görürüz.
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“İLLUYANKA”
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Öz: Eski Anadolu’da eskiçağlardan bu yana birçok toplum yaşamıştır. Günümüze bu
toplumlardan çok sayıda kültürel miras ulaşmıştır. M.Ö. II. binyılda Orta Anadolu’da
başkenti Hattuša (Boğazköy) olan Hitit Devleti kurulmuştur. Hitit Devleti’ni daha yakından tanımamızı ve bilgi sahibi olmamızı sağlayan en büyük şans hiç kuşkusuz, çok
zengin bir çiviyazılı tablet arşivine sahip olmasıdır. Sözünü ettiğimiz bu arşiv, çok çeşitli
konular içermektedir. Mitolojik metinler de arşiv içerisinde oldukça önemli bir yere
sahiptir. Bunlardan biri de “İlluyanka Mitosu ya da Söylencesi” olarak bilinen metindir.
Bu çalışmada, bahsi geçen mitos ayrıntılı olarak değerlendirilerek ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hitit, İlluyanka, Hupašiya, ilkbahar, purulli(ya)

A HITTITE LEGEND of ANATOLIAN ORIGIN:
“ILLUYANKA”
Betül TERCAN2
Abstract: Many societies have lived in ancient Anatolia since ancient times. Today,
many cultural heritage have reached these societies. In the second millennium B.C.
the Hittite State, whose capital was Ḫattuša (Boğazköy), was established in Central
Anatolia. The best chance of getting to know the Hittite State better is that we have
a very rich cuneiform tablet archive. This archive contains a wide range of topics.
Mythology texts also have an important place in the archives. One of these texts is the
text known as “Illuyanka Myth or Legend”. In this study, the mentioned mythos will
be evaluated in detail.
Keywords: Hittite, Illuyanka, Hupasiya, spring, purulli(ya)
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1. Giriş
Hititler, bu mitosu kendilerinden önce Anadolu’da yaşamış olan Hattilerden almışlardır. Dil özellikleri bakımından incelendiğinde İlluyanka
Efsanesi’nin ilk yazılış tarihinin M.Ö. 1750-1500 yani Eski Krallık Dönemi
olarak kabul edilmektedir. Yeni Krallık Dönemi’nde ise kopyalarının yapıldığı düşünülmektedir (Hoffner, 1990, s.11). Bu efsanenin, iki versiyonu vardır. İlk versiyonda anlatılan olayların gerçekleştiği yer, metinden
edindiğimiz bilgiler ışığında, o döneme ait adları Kiškilušša, Zigaratta ve
Tarukka olan, günümüzde Gök Irmak ile Kızılırmak’ın birleştiği yer olarak
varsayılmaktadır. İkinci versiyonda ise efsanenin bir denizde gerçekleştiği görülmektedir. Bu bahsi geçen denizin kesin olmamakla birlikte Karadeniz sahili olduğu yönünde birtakım görüşler bulunmaktadır (Haas,
1994, s.702-703). Efsanenin kahramanları ilk versiyonda, yeraltından çıkan İlluyanka adında bir yılan ya da ejder, onunla mücadeleye girişen Fırtına Tanrısı, bu mücadelede Fırtına Tanrı’sına yardım eden Tanrıça İnara
ve yılanı hileyle güçsüzleştiren bir ölümlü olan Ḫupašiya’dır. İkinci versiyonda ise, yine İlluyanka ve onunla savaşmaya devam eden Fırtına Tanrısı
ile herhangi bir ad almamış karakterler olan “Fakir Adamın Kızı” olarak
metinde geçen Fırtına Tanrı’sının karısı ve “Fırtına Tanrı’sının oğlu” dur.
Efsanenin her iki versiyonu da tek tablete Kella adında bir rahip tarafından, Piḫaziti adında bir kâtibe yazdırılmıştır. Bu mitos, ayrıca Hititlerin
ilkbaharda kutlamış oldukları purulli(ya) Bayramı ile de yakından ilgilidir.
Hititçe çiviyazısı ile yazılmış olan İlluyanka Efsanesi’nin yayınlanmış
olduğu ciltler ve numaraları şöyledir: A. KBo 3.7, B. KUB 17.5, C. KUB 17.6,
D. KBo 34.33(+)KUB 12.66, E. KUB 36.54, F. KBo 12.83, G. KBo 12.84, H.
KBo 22.99, J. KUB 36.53.
2. İlluyanka Efsanesi’nin Birinci Versiyonu

İlluyanka Efsanesi’nin ilk versiyonunda olaylar şöyle anlatılmaktadır: “Ülkenin gelişmesi, refaha ermesi ve korunmuş olması” için purulli(ya) Bayramı’nı (ilkbahar/yeni yıl bayramı) kutlarlar. Fırtına Tanrısı ve
İlluyanka ejderi (yılanı) Kiškilušša kentinde mücadele ederler ve İlluyanka
ejderi, Fırtına Tanrısını yenilgiye uğratır. Fırtına Tanrısı tüm tanrılara
kendi yanında olmaları için yalvarır ve Tanrıça İnara bir bayram/şölen
düzenler. Bu bayram için Ziggaratta şehrinde bir ölümlü olan Ḫupašiya ile
buluşur ve ondan kendisine yardımcı olmasını ister. Ḫupašiya, tanrıçanın
kendisiyle birlikte olması koşuluyla isteğini yerine getireceğini söyler ve
Tanrıça İnara, Ḫupašiya ile birlikte olur, sonra Ḫupašiya’yı alıp götürür ve
onu saklar. Tanrıça İnara, süslenir ve İlluyanka ejderini “Bir bayram yapıyorum, yemeğe, içmeye gel!” diyerek yaşadığı çukurdan yukarı çağırır.
Sonra İlluyanka ejderi çocuklarıyla birlikte yukarı gelirler, onlar yerler ve
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palḫi- adı verilen kabın içindeki sıvıların tamamını içerek sarhoş olurlar
(susuzluklarını giderirler). İlluyanka ejderi ve çocukları aşağıya hiçbir şekilde gidemezler ve bir ölümlü olan Ḫupašiya gelir; İlluyanka ejderini bir
ip (urgan) ile bağlar. Böylece Fırtına Tanrı’sı İlluyanka ejderini öldürür.
Efsanenin devamında Tanrıça İnara, Tarukka kentinde bir kaya üzerine ev
inşa eder ve Ḫupašiya’yı bu eve oturtur. Tanrıça ona şöyle emreder: “Ben
kıra gittiğimde sen pencereden bakmayacaksın! Sen dışarı bakarsan, karını ve çocuklarını görebilirsin”. Yirmi gün geçince Hupašiya, pencereyi
açar; karısını ve çocuklarını görür. Tanrıça İnara, kırdan geri geldiğinde
o (Hupašiya); “Bırak beni tekrar evime döneyim!” diyerek ağlamaya ve
yalvarmaya başlar. İlluyanka Efsanesi’nin bu versiyonunda devam eden
satırları oldukça kırık olmakla birlikte, devam eden satırlardan Tanrıça
İnara’nın Kiškilušša kentine geri dönüşü, dönmesi ile purulli(ya) Bayramı’nın kutlanması, bayramın icrası ile bolluk, bereket ve Nerik kentine ise
yağmurun gelmesi okunabilmektedir.
İlluyanka Efsanesi’nin birinci versiyonun bir bölümünün anlatıldığı
KBo 3.7 öy. I numaralı metnin transkripsiyon ve çevirisi şöyledir3:
KBo 3.7 (CTH 321)
öy. I
1 [U]M-MA mKi-il-l[a

GUDU12] DU

LÚ

2 ne-pí-ša-aš DIM[-x-x-]x-[n]a

Ne-ri-ik

URU

3 pu-ru-ul-li-ya-aš ut-tar nu ma-a-an
4 ki-iš-ša-an ta-ra-an-zi

_________________________________________________
5 ut-ni-ṷa ma-a-ú še-eš-du nu-ṷa ut-ni-e
6 pa-aḫ-ša-nu-ṷa-an e-eš-du nu ma-a-an

7 ma-a-i še-eš-zi nu EZEN4 pu-ru-ul-li-ya-aš
8 i-ya-an-zi

_________________________________________________
9 ma-a-an DIM-aš
3

MUŠ

Il-lu-ya-an-ka-aš-ša

İlluyanka Mitosu’nun transkripsiyonu için ayrıca bkz. Laroche, 1965, s.66-72; Beckman, 1982, s.12-17; çeviri için bkz. Goetze, 1955, s.125-126; Dinçol, 1982, s.101-102;
Beckman, 1989, s.104-105; Hoffner, 1990, s.13-14; Daddi-Polvani, 1990, s.48-55;
Haas, 1994, s.703-706; www. www.hethport.uni-wuerzburg.de/HPM/index.php
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10 I-NA

Ki-iš-ki-lu-uš-ša ar-ga-ti-[i]-e-ir

URU

11 nu-za

MUŠ

Il-lu-ya-an-ka-aš DIM-an [tar-a]ḫ-ta

_________________________________________________

12 DIM<-aš>-ta-aš-ta DINGIRMEŠ-na-aš ḫu-u-ma-a[n-du-]uš
13 mu-ú-ga-it an-da-ma-pa ti-i-ya[x-a]t?-te-en
14 nu-za DI-na-ra-aš EZEN4-an i-e-it

________________________________________________
Çeviri :

1-2 Göğün, Fırtına Tanrısı ve Nerik Kenti’ nin Fırtına Tanrısı merhemli
rahip Killa’ya
şöyle (der):

3-4 purulli(ya) Bayramı’nın kutlanması olayı hakkında şöyle söylerler:
__________________________________________________________
5 “Ülke gelişsin, rahata ersin ve ülke
6 korunmuş olsun. Eğer (ülke)

7 gelişirse ve rahata ererse purulli(ya) Bayramı’nı
8 kutlarlar.

___________________________________________________________
9 Fırtına Tanrısı ve İlluyanka ejderi

10 Kiškilušša şehrinde mücadele ettiklerinde
11 İlluyanka ejderi Fırtına Tanrı’sını yendi.

_____________________________________________________________
12 Fırtına Tanrısı tüm tanrılara

13 yalvardı :“Bana (doğru) geliniz!

14 Tanrıça İnara bir bayram yaptı.”

___________________________________________________________
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2.1. İlluyanka efsanesi’nin ikinci versiyonu
Efsanenin ikinci versiyonunda olaylar şöyle gerçekleşmektedir:
İlluyanka ejderi, Fırtına Tanrı’sını yener ve onun kalbini, gözlerini alır.
Fırtına Tanrısı, fakir adamın kızını eş olarak alır ve ondan erkek çocuğu
dünyaya gelir. O büyüdüğünde ise İlluyanka ejderinin kız çocuğunu eş olarak alır. Fırtına Tanrı’sı oğluna şöyle emreder: “Eğer karının evine gidersen, onlardan benim kalbimi ve gözlerimi iste!” O, gidip onlardan babasının kalbini ve gözlerini ister ve onlarda verirler. Fırtına Tanrı’sı kalbini ve
gözlerini alır; görünümü eskiden olduğu gibi iyi, sağlıklı şeklini yeniden
alınca o, denize İlluyanka ejderi ile savaşmaya gider ve onu yener. Fırtına Tanrı’sının oğlu, bu mücadelede İlluyanka’nın yanında yer alır. Göğe
babasına doğru şöyle bağırır: “Beni esir al ve hiçbir şekilde bana dostça davranma.” Bunun üzerine Fırtına Tanrı’sı, İlluyanka ejderini ve kendi
oğlunu öldürür. Metnin devam eden bölümü oldukça kırıktır. Efsanenin
son bölümünde ise, rahip Kella’nın sözlerinin tamamlandığı ve bunların
başkâtip Walwaziti’nin huzurunda, kâtip Piḫaziti tarafından yazılmış olduğu belirtilmektedir.
İlluyanka Efsanesi’nin ikinci versiyonun bir bölümünün anlatıldığı
KBo 3.7 ay. III numaralı metnin transkripsiyon ve çevirisi şöyledir:
KBo 3.7 (CTH 321)
ay. III
4ʹ nu-za DUMU.MUNUS ŠA

a-ši-ṷa-an-da-aš

LÚ

5ʹ A-NA DAM-ŠU da-a-aš nu-za DUMU.NITA ḫa-aš-ta
6ʹ ma-a-na-aš šal-li-eš-ta-ma
7ʹ nu-za DUMU.MUNUS
8ʹ DAM-an-ni da-a-aš

MUŠ

Il-lu-ya-an-ka-aš

____________________________________________________
9ʹ DIM DUMU-an ṷa-tar-na-aḫ-ḫi-eš-ki-iz-zi
10ʹ ma-a-an-ṷa A-NA É DAM-KA pa-a-i-ši
11ʹ nu-ṷa-aš-ma-aš-ta
12ʹ ú-e-ek

ŠÀ ša-ku-ṷa-ya

UZU

___________________________________________________
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13ʹ ma-a-na-aš pa-a-i-ta nu-uš-ma-aš
14ʹ ú-e-ek-ta na-aš-ši pí-i-e-er

ŠÀ

UZU

15ʹ ap-pí-iz-zi-ya-an-na-aš-ma-aš ša-a-ku-ṷa
16ʹ ú-e-ek-ta nu-uš-ši a-pí-e-ya pí-i-e-er
17ʹ na-at DIM-ni at-ti-iš-ši pé-e-da-aš
18ʹ nu-za-an DIM-aš

19ʹ EGIR-pa da-a-aš

ŠÀ ša-ku-ṷa-aš-še-ta

UZU

___________________________________________________
20ʹ ma-a-an e-eš-ri-eš-ši a-ap-pa
21ʹ ka-ru-ú-li-at-ta SIG5-at-ta

22ʹ na-aš nam-ma a-ru-ni za-a[ḫ]-ḫi-ya pa-it
23ʹ ma-a-an-ši za-aḫ-ḫa-in pa-a-iš
24ʹ na-an-za nam-ma

MUŠ

Il-lu-ya-an-ka-a[n]

25ʹ tar-aḫ-ḫu-u-ṷa-an da-a-iš Ù DUMU DIM
26ʹ

MUŠ

Il-lu-ya-an-ka-aš kat-ta

Çeviri:

4ʹ Fakirin kızına (Fırtına Tanrısı)

5ʹ zevceliğe aldı ve erkek çocuk doğurdu.
6ʹ o büyüdüğünde

7ʹ İlluyanka ejderinin kız çocuğunu
8ʹ zevceliğe aldı.

_______________________________________________
9ʹ

Fırtına Tanrısı oğluna emreder:

10ʹ “Eğer karının evine gidersen,

11ʹ onlardan (benim) kalb(imi) ve gözler(imi)
12ʹ iste!”
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______________________________________________
13ʹ O gidip onlardan kalbi

14ʹ istediğinde ona verdiler.

15ʹ arkasından onlardan gözleri(de)
16ʹ istedi ve ona onları da verdiler.

17ʹ Onları, babası Fırtına Tanrı’sına götürdü.
18ʹ Fırtına Tanrısı kalbi ve gözlerini
19ʹ geri aldı.

_______________________________________________
20ʹ Onun görünümü tekrar

21ʹ eskiden olduğu gibi iyi, sağlıklı şekli yeniden alınca
22ʹ o denize (deniz yönünde) savaşmaya gitti.
23ʹ O onunla savaş verdiğinde

24ʹ sonra onu İlluyanka ejderini

25ʹ yenmeğe başladı ve Fırtına Tanrı’sının oğlu
26ʹ İlluyanka ejderinin yanında (idi).

3. İlluyanka Efsanesi İle İlgili Bazı Görüşler
Efsane metinden anladığımız kadarıyla, Hititlerin ilkbahar aylarında
kutlamış oldukları purulli(ya) Bayramı ile yakından bağlantılıdır. Araştırmacılardan bazıları, her ne kadar efsanede açık olarak belirtilmemiş
olsa da, İlluyanka Efsanesi’nde geçen olayların, bu bayramın kutlanması
esnasında, özellikle Nerik kentinde okunarak törensel olarak canlandırılmış olabileceği görüşünü benimsemişlerdir (Bryce, 2003, s.414). Eskiçağ
Mezopotamya’sında da “Babil Yaratılış Destanı” olarak bilinen efsanede,
İlluyanka efsanesi ile benzer özellikler taşımaktadır. Bu efsanede de, Babilli Marduk’un, yılan Tiamat’ı yenmesinin ardından tıpkı İlluyanka Efsanesinde olduğu gibi Akitu adı verilen bir yeni yıl şenliği düzenlenmekte
ve bu şenlikte Enuma Eliş adı verilen “Yaratılış Destanı” okunmaktaydı.
İlluyanka Efsanesi’nin birinci versiyonunda, purulli(ya) Bayramı’nın “ülkenin gelişmesi, refaha ermesi ve korunmuş olması” için kutlandığı açık
bir şekilde belirtilmektedir. Yine birinci versiyonun son bölümlerinde
bahsi geçen bayramın kutlanmış olduğu okunabilmektedir. Bu bölümü,
205

A N A D O L U K Ö K E N L İ B İ R H İ T İ T E F S A N E S İ : “ İ L L U YA N K A”

Tanrıça İnara’nın başka bir kente gittiğinde, bolluğu, bereketi ve yağmuru
da yanında götürmesi ve Kiškilušša kentine geri döndüğünde ise tekrar
bunları geri getirmesi ve getirmesiyle purulli(ya) Bayramı’nın kutlanışı
olarak yorumlamak mümkündür. Ayrıca anlatılan bu olayın benzer örneklerini; Hitit mitolojisi içinde adı “Kayıp Tanrı Mitosları” olarak geçen
bütün mitoslarda aynı şekilde görebilmekteyiz (Hoffner, 1990, s.14 vd.).
İlluyanka Efsanesi’nde, yılan/ejder İlluyanka ile Fırtına Tanrı’sı arasında sürekli devam eden mücadelenin, karmaşa ve düzen arasındaki zıtlık ile mevsimlerin değişimine dair birtakım göndermeler olduğu;
İlluyanka’nın kış, Fırtına Tanrı’sının ise ilkbahar mevsiminin temsili olarak düşünülmektedir. Buna ek olarak, purulli(ya) Bayramı’nı, kış mevsiminden ilkbahara ulaşmanın kutlanıldığı bir “Yeni Yıl Bayramı” olarak
yorumlanmaktadır (Haas, 2006, s.97-103).
İnsan ya da ilah (tanrı), kötü güçleri temsil eden bir canavarla
(genellikle bir yılan/ejder, ejderha veya bir sürüngen) ölümüne savaşa
tutuşan bir kahraman teması, çoğu uygarlığın ortak temasıdır. Eski
Yunan mitleri, Zeus ve Typhon, Apollon ve Python, Bellerophontes ve Khimaira, Perseus ve Medusa, Herakles ve Hydra ve onlardan türemiş, daha
yeni tarihli Aziz George ve Ejderha gibi örneklerle doludur. (Bryce, 2003,
s.414). İlluyanka, efsanede sürekli Fırtına Tanrı’sı ile mücadele eden kötü
bir yılan ya da ejder olarak yansıtılmaktadır. Oysa Eski Mısır’da, yılanın
firavunu kötülüklerden koruduğuna inanılmaktaydı. Ancak Hitit, Babil ve
Eski İsrail kültüründe ise yılan kötülüğü simgelemektedir. Yılan, kış uykusuna yatan, derisini değiştirebilen ve kendisini yenileyebilen bir canlıdır.
Günümüzde ise halâ yılan bu özelliklere sahip olması nedeniyle sağlıkla özdeşleşen tıp biliminin simgesi olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla,
İlluyanka Efsanesinde İlluyanka, bu özellikleriyle yenilip öldürülmüş olsa
da, tekrar yeniden doğacak ve bir yılan nasıl deri değiştiriyorsa o da bir
sonraki savaş için tekrar yenilenecektir. Ayrıca yılanın kış uykusundan
uyanması ilkbaharın gelişinin habercisidir. Burada yılan İlluyanka’nın,
doğanın ilkbahar aylarındaki yenilenme sürecini ve bu sürecin devamlılığını temsil ettiği de düşünülebilir.
Fırtına Tanrı’sının, yılan İlluyanka’ya yenilmesi ve ardından tüm tanrısal gücünü yeniden elde edişini anlatan bu efsanenin, krallık erki ve ülkenin üretim gücünün yenilenmesi ile ilgili olabileceği düşünülmektedir
(Martino, 2003, s.94).
Arıkan’a göre ise, ( 1998, s.164) doğadaki bozukluk (açlık, kıtlık, sel,
deprem, kuraklık vb.), mitolojide, öldürülmesi gereken bir ejderha ya da
sürüngen olarak mitosta açıklanmaktadır. İlluyanka mitosu Purulli Bayramı’nın kült öyküsünü yani efsanenin orijinini anlatmaktadır.
Efsanenin her iki versiyonunda da, hikâye Fırtına Tanrı’sının yılan
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İlluyanka’ya yenilmesiyle başlamaktadır. Fırtına Tanrı’sı yılan İlluyanka’yı
alt edebilmek için efsanenin birinci versiyonunda, bir ölümlü olan Hupašiya’nın yardımını almakta; diğer versiyonda ise efsanede “Fırtına Tanrı’sının Oğlu” olarak adı geçen kendi oğlundan yardım almaktadır. Bu yardımları alırken aslında, Fırtına Tanrı’sının yılan İlluyanka’ya karşı gücünün
yetmediği yerde adı geçen bu karakterler aracılığıyla hileye başvurduğu
da görülmektedir. Aslında; efsanenin bu bölümünde anlatılan olaylar ilahi
güç olarak tanrı, bir ölümlü olan insan ve yılan İlluyanka’da tezahür eden
doğa arasındaki sıkı ilişkiyi göstermektedir.
Geç Hitit Dönemi’ne ait Malatya-Arslantepe’de bulunan ve bugün
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen bir kabartmanın da, yılan
İlluyanka ve Fırtına Tanrı’sı arasındaki mücadeleyi anlattığı düşünülmektedir (Haussig, 1965, s.177).
Mitos ya da efsanelerin, sadece bir öykü olmadıklarını o dönemin toplum yapısına dair bazı ipuçları da verebileceğini yine bu efsaneden anlayabilmekteyiz. Hitit kanunlarından bildiğimiz LÚantiyant-4 adı verilen
özel bir evlilik durumu vardır. Bu evlilik durumuna göre; “Eğer genç bir
erkek bir kadın için evlilik parasını ödeyemeyecek kadar fakir ise zengin bir kayınpedere evlilik parası olarak kendileriyle birlikte yaşamayı
önerebilmekteydi.” (Imparati, 1987). Bu evlilik örneği İlluyanka Efsanesi’nde net bir şekilde belirtilmemiş olsa da bir çıkarımda bulunarak
anlaşılabilmektedir. İkinci versiyonda, Fırtına Tanrı’sının oğlu, yılan
İlluyanka’nın kızı ile evlendikten sonra oğluna onların evine gitmesini
(yerleşmesini); kalbini ve gözlerini tekrar kendisine getirmesini
emretmektedir. Efsanede geçen bu durumun, Hititlerde böyle bir evliliğin
varlığına işaret etmesi olarak değerlendirilebilir.
İlluyanka Efsanesi içinde kutlanmış olduğu açık bir şekilde belirtilen
purulli(ya) yani ilkbahar bayramının benzer yansımalarını günümüzde
de görmekteyiz. Bunlardan birisi mart ayında kutlanan “Nevruz” dur.
Nevruz, yeni yıla ve ilkbahara geçişi simgelemektedir. Bir diğeri ise, Nevruz’un devamı niteliğinde olan ve 6 Mayıs’ta kutlanan Hıdırellez’dir. Hıdırellez ise, Hızır ve İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluşup onların tabiatı
canlandırmasıyla ilgilidir. Hızır, baharın, baharla vücut bulan taze hayatın
sembolüdür.
4. Sonuç

Mitler ya da efsaneler, ilk bakışta her ne kadar gerçek hayattan uzak;
gerçekleşmesi imkânsız olaylar olarak düşünülüyor olsa da, aslında doğaüstü varlıkların başarıları sayesinde bir gerçekliğin nasıl yaşama geçtiğini
dile getirmekte ve insanları hayal dünyalarını kullanarak onları bir konu
4

Kelime anlamı “iç güvey, damat” bkz. Ünal, 2016, s.67.
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üzerine düşünmeye yönlendirmektedir. Aynı zamanda bir şeyin nasıl yaratıldığını, nasıl var olmaya başladığını da anlatmaktadırlar. İlluyanka Efsanesi de; kış mevsiminden, ilkbahar mevsimine geçişi; bu geçiş sürecinde belki yaşanan bir kuraklık ve ardından bolluk, bereket, refahın gelişini
ve ardından purulli(ya) Bayramı’ nın kutlanışını, bu sürecin ne şekilde var
olduğunu ve sürekli nasıl devam ettiğini, doğaüstü varlıklar arasındaki
hiç bitmeyen bir mücadele ve ölümlü olan insan aracılığıyla bizlere aktarmaktadır. Ayrıca, efsanede İlluyanka’nın kötülüğü, Fırtına Tanrı’sının
ise iyiliği temsil ettiği düşünülürse, iyilik ile kötülüğün hiç bitmeyen
mücadelesi olarak da yorumlayabiliriz.
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KENAN DİNİ
Burak TAŞDÜVENCİ1

Öz: Bugün Filistin olarak adlandırılan bölgeye M.Ö. III. binyıl civarında yerleşen Kenanlılar, Sami ırkına mensup bir toplumdur. Kenan dini hakkındaki bilgilerimiz, Ugarit, Ebla gibi kentlerin arşivlerine dayanmaktadır.
Kenan dininin tanrılarını, kültlerini ve mitolojisini, Ugarit (Ras Şamra)’te, Alalah’ta,
Ebla’da gün yüzüne çıkartılan çivi yazılı belgelerden ve pek çok kitabeden kısmen
bilmekteyiz. Bu metinler içinde yer alan dini içerikli metinlerden, Kenanlıların çok
tanrılı bir dine sahip olduklarını ve panteonlarında yer alan her tanrının sorumlu
olduğu bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Kenan dinindeki tanrılar, fiziksel bir şekle
sokulmuş ve genellikle insan olarak tasvir edilmiş, tıpkı insanlar gibi duyguları olan
varlıklar olarak gösterilmiştir. Bu dinde bilinen tanrı isimleri Dünyanın yaratıcısı El,
Yıldırım Tanrısı Baal, Deniz Tanrısı Yamm, Ölüm Tanrısı Mot, Anat, Ašherah, Dagan,
Rešhef, Rapa’uma, Yerah, Šapšu, Kothar-Hašiš ve Kotharat ‘dır. Kenanlılar, ölümden
sonrasına da inanmaktadırlar. Bu dünya yeraltında, karanlık bir dünya olarak tasvir
edilmiştir. Orada yaşayanlara “Ölülerin Gölgeleri” denmiştir. Ancak kralların öldükten
sonra Malakuma olarak yaşadıklarına inanmışlar ve onlara çeşitli sunular yapılmıştır.
Çalışmamızda kısaca Kenan halkına ve coğrafyasına değindikten sonra, Kenan dinini,
bu dinin özelliklerini ve tanrılarını anlatmaya ve açıklık kavuşturmaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Kenan, Kenanlılar, Sami, Suriye, Filistin
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CANAANITE RELIGION

Abstract: The Canaanites, who belongs to the semitic race, are beginned their immigration in Palestine around 3000 B. C. E. Our knowledge of Canaanite Religion basically relies on the archives of cities like Ugarit and Ebla.
The Gods of the Canaanite Religion, their cults and mythology are partly known to
us via Cuneiform tablets which were found at Ugarit (Ras Shamra), Alalakh, Ebla and
Inscriptions. Being one of these tablets, according to the religious texts Canaanite
Religion shows Polytheistic characteristics, and every god and goddess have their
special responsibilities. Gods are portrayed as beings that have a physical shape and
are often described as human beings, that have emotions . The Gods and Goddesses
we know in this religion are follows: El the Creator of the World, Baal the Thunderer,
Yamm of the Sea, God of Dead, Mot, Anat, Ašherah, Dagan, Rapa’uma, Rešheph, Yerach, Šapšu, Kothar-Hašiš and Kotharat. The Canaanites also believed an afterlife. This
underworld described as a dark world. The habitants of this place called “The Shades
of the Dead”. They also believed that the kings become and live as “Malakuma” after
dead, and made offerings to them. In our study, we will mention about the land of
Canaan and Canaanites, then we will try to clarify Canaan Religion, it’s characterictics
and their gods.
Keywords: Canaanite, Canaan, Palesine, Syria, Semitic
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Giriş
Kenan adı, bugün Lübnan, İsrail ve Filistin bölgelerini ifade eden coğrafi bir terimdir ve bölgede yaşayan insanlar, etnik olarak Kenani olarak tanımlanmaktadır. Kenan ülkesi’nin sınırları hakkında ise metinlerin farklı
bilgiler verilmesi nedeniyle bu ülkenin sınırlarını bulmak zor olmakla
beraber, günümüzde Kenan ülkesinin bulunduğu coğrafyada Suriye, Filistin, Lübnan, İsrail ve Ürdün ülkeleri yer almaktadır.2 Kenan halkının
Suriye-Filistin bölgesine ne zaman ve nereden geldikleri hakkında kesin
bir bilgimiz olmamakla beraber, Kenanlıların Filistin coğrafyasına M. Ö.
III. binyıl civarında göç etmeye başladıkları kabul edilmektedir.3 Kenan
ülkesinin sınırlarını tespit etmek her ne kadar zor olsa da, Kenan dininin
etkisini Suriye-Filistin coğrafyasında yaygın olarak inanıldığı görülebilmektedir.
Ugarit arşivleri incelediğimizde, özel isimlerden hareketle burada yaşayan halkın ağırlıkla Kenanlılar ve Hurrilerden meydana geldiğini söyleyebiliriz.4 Kenan dini üzerine bilgilerimiz temel olarak Suriye-Filistin
coğrafyasında yapılan kazılar ile Ebla, Ugarit, Emar, Mari gibi arşivlere
dayanmaktadır.
Kenan Dini

Kenan dini genel olarak incelendiğinde tıpkı Yunan ve Mezopotamya
dinlerinde olduğu gibi bu dinde de tanrılara insan özellikleri verildiği, çok
tanrılı bir yapısı olduğu, bayramlara sahip olduğu ve Kenanlıların ölümden sonra bir hayata inandıkları anlaşılmaktadır.
Kenan dini panteonu; El, Baal, Yamm, Mot, Dagan, Rešhef, Anat, Asherah, Kotharat, Kothar ve Khašiš, Šapaš gibi tanrı ve tanrıçalardan oluşmaktadır.
Kenan dini tanrılarından olan El’in ismi, doğu-Sami kökenli bir dil olan
Akkadca’da karşımıza “tanrı” anlamına gelen “ilu, ilum” kelimesi ile çıkmaktadır.5
Kenan Dini’ne baktığımızda ise, Ugarit panteon’unda tanrı El baş tan2
3
4
5
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Noll, K. L. (2001). Canaan and Israel in Antiquity: An Introduction. London: Sheffield
Academic Press. s. 15, 18; Kenan ülkesi’nin sınırları hakkında tartışmalar için: Lemche, The Canaanites and Their Land, s. 25-52; Na’aman, N. (1999). Four Notes on the
Size of Late Bronze Age Canaan. Bulletin of the American Schools of Oriental Research,
313, s. 31-37.
Lemche, N. P. (1991). The Canaanites and Their Land. Sheffield: Sheffield Academic
Press. s. 25.
Kuhrt, A. (2009). Eskiçağ’da Yakındoğu. İstanbul: Türk İş Bankası Kültür Yayınları. c. I
s. 397
Cross, Moore F. (1997). Canaanite Myth and Hebrew Epic. London: Harvard University
Press. s. 13; Black, J., George, A., Postgate, N. (2000). A Concise Dictionary of Akkadian.
Wiesbaden: Harrosowitz Verlag. s. 127 ilu(m) maddesi.
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rı olarak görülmektedir. Tabletlerde “Boğa El” olarak da anıldığı görülen
El’in kâinatın yaratıcısı olduğuna, yarattıklarını bilgelik ve iyilik ile yönettiğine inanılmıştır. İnanca göre tanrı El yarattıklarını bazen ağzından
çıkan bir sözle, bazen kilden şekil vererek, bazen de eşi olan tanrıça Ašherah (Athirat) ile ilişki sonucu olmak üzere üç farklı şekilde yaratmaktadır.6 Çeşitli tabletlerden tanrı El’in “Tanrıların Babası”, “Tüm Canlıların
Yaratıcısı”, “Dünya’nın Yaratıcısı”, “İnsanların Babası”, “Kadim Olan”, “Ebedi Olan” gibi unvanlara sahip olduğu görülmektedir. Tanrılar, onu görmek
için “iki nehrin kaynağında, iki denizin kaynağı arasında” bulunan çadırına gitmektedir.7
Kenan dininde tanrıça Ašherah, tanrı El’in eşidir ve tanrıların annesi olarak görülmüştür. Gerek tanrılardan ve gerekse insanlardan büyük
saygı gören Ašherah, onlara yönetme gücü bahşetmiştir. İnsanların ona
duydukları saygı, ona ithaf edilen ve “Kutsal olan” anlamına gelen Qudšu
unvanı ile anlaşılmaktadır.8 Kothar-Hašiš zanaatkâr tanrı, Kotharat ise
Doğum tanrıçasıdır.9
Kenan panteonunda bir başka tanrı olan Baal’ın ismi, Sami dillerinde
“efendi, sahip, koca“ gibi anlamlara gelmektedir. Babil’de geç dönemlerde,
I. Nabukadnezar’ın hükümdarlığı esnasında Marduk’a “efendi“ anlamına
gelen bel unvanının verildiği de bilinmektedir.10
Kenan dininde tanrıların da insanlar gibi babaları olduğu görülmektedir. Nitekim Ugarit metinlerinde Baal’ın babası olarak karşımıza hem tanrı Dagan ve tanrı El çıkmaktadır. Tanrı Baal’ın babası tanrı Dagan olmakla
beraber; tanrı El, “Tanrıların Babası“ unvanına sahiptir. Bu unvandan tüm
tanrıların kökeni’nin ona dayandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla tanrı Baal’ın da kökeni tanrı El’e kadar dayanmaktadır.11
Noll, K. L. (2007). Canaanite Religion. Religion Compass, I(I), s. 74.
Coogan, M. D. (1978). Stories From the Ancient Canaan. Louisville: The Westminster
Press. s. 37-38; Wyatt, N. (1998). Religious Texts from Ugarit. London: Sheffield Academic Press. s. 84; Pardee, D. (2002). Ritual and Cult in Ugarit. Atlanta: Society of Biblical
Literature. s. 53.
8 Dolansky, Shawna. “Syria-Canaan”. Spaeth, Barbette Stanley (Ed.). The Cambridge Companion to Ancient Mediterranean Religions (s. 58-59) içinde. Cambridge: Cambridge
University Press.
9 Albright, W. F. (1968). Yahweh and the Gods of Canaan. University of London: The Athlone Press. s. 118-120; Wright, David P. “Syria-Canaanite Religions”. Salzman, Michele
Renee-Sweeney Marvin A. (Ed.). The Cambridge History of Religions in the Ancient World c. I (s. 137, 139) içinde. New York: Cambridge University Press.
10 Black, J., George, A., Postgate, N., A Concise Dictionary of Akkadian, s. 42 Belu(m) maddesi; Gelb, Ignace C., Lendsberger, B., Oppenheim, Leo, A., Reiner, E. (1965). The Assyrian Dictionary, s. 191 Belu maddesi; Oshima T. (2007). “The Babylonian God Marduk“.
Leick, G. (Ed.). The Babylonian World. London: Routledge. s. 351.
11 Freedman, D. N. (1992). The Anchor Yale Bible Dictionary. Yale University Press. Baal
Maddesi, Ugarit Metinleri Bölümü.
6
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Çiviyazılı metinlere baktığımızda Tanrı Baal’ın, Kenan dininde inanılmış önemli tanrılardan biri olduğunu anlamaktayız. Ebla metinlerinde adı
geçen tanrılardan biri olan Baal’a, (Hadad / Hadda: yıldırım), bu kentteki
dört kapıdan birine adı verilerek, bu tanrının onurlandırıldığı görülmektedir. Eşi, aynı zamanda kardeşi olan savaş tanrıçası Anat’tır. Tanrı Baal,
tıpkı tanrı El gibi boğa ile tanımlanmaktadır.12 Adad olarak da anılmakta
olan Baal, Kenan dininde fırtına tanrısı olup, yağmur ile bağlantılı (bulutların sürücüsü unvanı bulunmaktadır)13 olmasından hareketle (KTU 1.4 V
5-6)14 toprağa bereket getirdiğine inanılmakla beraber, cennetin ve yerin
kralı olduğu da kabul edilmiştir. Ugarit akropolis’inde keşfedilen iki büyük tapınaktan biri’nin Baal’a, ait olması, bize Ugarit kentinde de Baal’ın
önemini göstermektedir. Ugarit’in kuzeyinde yer alan ve Kenanlıların kutsal bir dağ olarak kabul ettiği Saphon Dağı’nın (Casius dağı; günümüzde
Cebel-i Akra) zirvesinde sarayı bulunmaktadır.15 Fırtına tanrısı olması ve
toprağın bereketiyle ile ilişkilendirilmesi haricinde, aşağıda verdiğimiz
RS 24.266 nolu metinde, bir düşmanın Ugarit’e saldırması durumunda,
şehrin kapılarını koruması için Baal’a dua edilmesi,16 bize Ugarit kentinde; kentin koruyucusu rolünde de görüldüğünü göstermektedir;
“Güçlü bir düşman kapılarına saldırdığında,
Bir savaşçı duvarlarına çıktığında,

Gözlerini Baal’a kaldırarak şunu diyeceksin:
Ey Baal, eğer kapımızdan güçlü düşmanı,
Duvarlarımızdan savaşçıyı sürersen
Ey Baal, bir boğa kutsayacağız.”

Ugarit kenti akropolisinde bulunan Baal tapınağı kazıları esnasında
gün yüzüne çıkartılan çapalar17 bize Baal’ın tüm bunlara ilave olarak denizciler tarafından da yaygınca inanıldığını, denizcilerin efendisi olduğu
ve denizde seyahat eden insanların güvenlikleri için ona hediyeler vere12 Dolansky, Syria-Canaan, s. 58-59.
13 Cassuto, U. (1962). Baal and Mot in the Ugaritic Texts. Israel Exploration Journal. 12
(2): 84.
14 Bahsettiğimiz metin için bak: Wyatt, N. (1998). Religious Texts from Ugarit. s. 101. London: Sheffield Academic Press.
15 Noll, Canaanite Religion, s. 76; Smith, S. M. (1994). The Ugaritic Baal Cycle. s. 191. Leiden; Albright, W. F. (1968). Yahweh and the Gods of Canaan. s. 102, 108-109, 111.
16 Pardee, D., Ritual and Cult in Ugarit, s. 53.
17 Nakhai, Alpert B. (2001). Archaeology and the Religions of Canaan and Isreal. Boston:
American Schools of Oriental Research. s. 124; Wyatt, N. (1999). The Religion of Ugarit: An Overview. Wilfred, G. E. Watson-Wyatt, N. (Ed.) Handbook of Ugaritic Studies. s.
583. Leiden; Wyatt, N. (1998) Religious Texts from Ugarit. London. s. 419, dipnot 18.
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rek, dua ettiğini göstermektedir18. Akropolis’te bulunan Baal tapınağının kulesi’nin (Dagan tapınağı’nın kulesi ile beraber) denizciler için de
yol gösterici olarak görev yaptığı da söylenmiştir.19 Baal’ın fırtına tanrısı
olup, yağmur ile ilişkili olduğunu düşünürsek; tanrı Baal’ın denizciler, denizde seyahât edecek olan insanlar, kazancını denizden sağlayan insanlar
ve çiftçiler tarafından özellikle önemli bir tanrı kabul edilip, büyük saygı
gösterilip dua edildiğini kabul edebiliriz.
Kenan panteonuna dahil bir diğer tanrı olan Dagan, Akkad dönemine
kadar takip edilebilen, önemli bir Kenan tanrısıdır. Akkad kralı I. Sargon’a
ait bir kitabede, kral Mari, Yarmut ve Ebla’yı, Sedir Ormanından Gümüş
Dağına kadar olan toprakları kendisine bahşeden Dagan’a, Tuttul’da tapındığını söylemektedir.20 Ebla metinlerinde de adı görülen ve bu panteon’da
baş tanrı olan Dagan, bu kent ile sınırlı kalmayıp, Tuttul ve Mari kentlerinde de baş tanrı olarak tapınılmıştır. Ebla metinlerinde bu tanrıdan
d
BE (efendi) olarak bahsedilmektedir. Çiviyazılı metinlerde kendisinden
“tanrıların efendisi“, “toprağın efendisi“, “toprağı ıslatan / nemlendiren“,
“Kenan’ın Efendisi“ şeklinde unvanlar kullanılarak bahsedilen Dagan, Ebla
kentinin kapılarından biri ona adanarak bu tanrı onurlandırılmıştır. Tanrı
Dagan haricinde, Ebla kentinde bulunan kapılar dUTU (güneş tanrısı), Baal
ve Reshef’e adanmış ve böylece bu tanrılar da onurlandırılmıştır.21 Emar
kentinde de baş tanrı rolünde olan Dagan, Kenan Dini’nde tahıl tanrısıdır.22
Ugarit kentinin dini ritüel metinlerinde de sık sık karşımıza çıkan Dagan’a
bu kentin akropolis’indeki iki büyük tapınaktan biri adanmış olmakla beraber; Ugarit mitoloji’sinde bu tanrının yer almadığı da görülmektedir.23
Tanrı Dagan’ın tahıl tanrısı olmasından hareketle, Baal’ın ile birlikte çiftçiler tarafından önem verilen bir tanrı olduğunu kabul edilebiliriz.
Kenan panteonunda yer alan ve Ugarit metinlerinde Šapšu olarak
adlandırlan güneş tanrıçası, Suriye-Kenan bölgesinde Šemeš olarak bilinmekte olup, ilahî düzen ve adaleti simgelemektedir. Yarik / Yerah, bu
dinde ay tanrısıdır ve ay takvimi dolayısıyla bu tanrı’nın hareketleri izlenilmiştir. Ugarit mitolojisi’nde karşımıza çıkan ve krallık için Baal ile
savaşarak kaybeden Yamm ise deniz tanrısıdır. Ugarit mitolojisinde karşımıza çıkan tanrı Mot’un adının anlamı, “ölüm” anlamına gelmektedir.
18 Anderson, James S. (2015). Monoteism and Yahweh’s Appropriation of Baal. New York.
s. 56.; Yon, Marquerite (2006). The City of Ugarit at Tell Ras Shamra. Winona Lake. s.
110.; Wyatt, The Religion of Ugarit: An Overview, s. 583; Albright, W. F., Yahweh and the
Gods of Canaan, s. 111
19 Wyatt, N., Religious Texts from Ugarit. s. 419, dipnot 18.
20 Day, J. (2002). Yahweh and the Gods and Goddesses of Canaan. New York. s. 88.
21 Vigano, L., Pardee, D., (1984). Literary Sources for the History of Palestine and Syria:
The Ebla Tablets. The Biblical Archaeologist, 47(1), 10-11
22 Dolansky, Syria-Canaan, s. 66, 72; Albright, Yahweh and the Gods of Canaan, s. 108
23 Fontenrose, J. (1957). Dagon and El. Oriens, 10 ( 2), 277; Noll, Canaanite Religion, s. 72.
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Ancak Ugarit kurban listelerinde Mot’un adı asla görülmemektedir.24 Tanrıça Anat, yukarıda bahsettiğimiz üzere savaş tanrıçası olmakla beraber,
metinlerde “bakire Anat” olarak da anılmaktadır. Anat Baal’ın eşi olarak
kabul edilmekle beraber; Ugarit metinlerinde tanrı El’de görüldüğü gibi
Anat’ın gerek Baal, gerek başka bir tanrıyla cinsel bir ilişki yaşadığına dair
açık bir kanıtımız bulunmamaktadır.25
Yeraltı Dünyası’nın tanrılarından olan Reshef, yukarıda bahsettiğimiz
üzere Ebla kentinde de görülmekte olup; kıtlık, yıkım, hastalık, ölüm ve
savaş ile ilgili tanrıdır. Yeraltı dünyası’nın bekçiliğini yaparak, her akşam
güneş battığı zaman, yeraltı dünyasına giden kapının korumaktadır.26
Ugarit metinlerinden geçen bir terim olan Rapa’uma, “ölülerin gölgeleri” anlamına gelmektedir ve ölüler ülkesinin sakinlerini tanımlamak
için kullanılan bir terimdir. Ölmüş olan krallar da bu sınıfı girmektedir.
Mala’kuma terimi ise Ugarit’te, sadece ölmüş ve ardından ilahlaştırılmış
olan kralları tanımlamak adına kullanılan bir kavramdır ve onlara sunular yapılmaktadır.27
Eski Çağ’da Sami kökenli olan Mezopotamya toplumlarında ölümsüzlük düşüncesinin olduğu bilinmektedir. Buna karşılık insanların arasalar
dahi ölümsüzlüğe erişilemeyecekleri Gılgamış Destanı sayesinde anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere bu destanda Gılgamış ölümsüz olmak üzere yola
çıkmakta, ancak başarısız olarak geri dönmektedir. Utanapiştim, Gılgamış
kendisine nasıl ölümsüz olduğunu sorduğunda Utunapiştim; “tanrıların
bir toplantı yaparak vereceği kararla” ölümsüzlüğü elde ettiğini söylemektedir.28 Dolayısıyla tanrıların, bir insanı ölümsüz yapabilme gücü bulunmaktadır.
Kenan toplumu her ne kadar Mezopotamya toplumları ile aynı etnik
kökeni taşıyor olsa da Kenan dininde ölümsüzlük düşüncesinin bulunmadığı görülmektedir. Kenanlılar, ölüme bir çare olmadığının ve tanrıların
dahi bunu sağlayamayacağına inanmaktadırlar. Bu, Tanrıça Anat’ın, Aqhat
adlı bir ölümlüye söylediği şu sözlerden anlaşılmaktadır:
“Eğer sonsuz bir yaşam istiyorsan, kahraman Aqhat,

24 Albright, Yahweh and the Gods of Canaan, s. 109; Noll, Canaanite Religion, 72, 77-79.
25 Wyatt, Religious Texts From Ugarit, s. 156, 157, 158; Walls, N. H. (1992). The Goddess
Anat in Ugaritic Myth. s. 154.Atlanta: Society of Biblical Literature.
26 Albright, Yahweh and the Gods of Canaan, s. 121; Dolansky, Syria-Canaan. s. 72; Noll,
Canaanite Religion, s. 78.
27 Pardee, D., Ritual and Cult in Ugarit, s. 4, 102-103, 199, 281-282; Lete, Gregorio d. O.
(2014) Canaanite Religion According to the Liturgical Texts of Ugarit. Münster: Ugarit-Verlag. s. 135-137.
28 George, A. (1999). The Epic of Gilgamesh A New Translations. s. 72, 88, 95. London: The
Penguin Press.
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Sonsuz bir yaşam bile istiyorsan Aqhat, sana onu vereceğim.
Ölümsüzlük- Onu sana vereceğim.
...

Kahraman Aqhat’a yaşam vereceğim.”29

Ancak bunun karşılığında Aqhat, tanrıçaya şu cevabı vermiştir:
“Bakire; bana yalan söyleme,

Bir kahramanda, yalanların işe yaramaz.
Bir ölümlü – sonunda ne elde eder?
Bir ölümlü en sonunda neye ulaşır?
Başına alçı dökülür,

Kafasının üstüne kireç dökülür.

Tüm insanların öldüğü gibi, ben de öleceğim;
Evet, ben de kesinlikle öleceğim.”30

Yukarıda vermiş bulunduğumuz metni yakından incelediğimizde Aqhat, öldükten sonra başına alçı / kireç döküleceğinden bahsetmektedir.
Bu uygulamanın, ölen kişilerin başına yapıldığı düşünülebilir.
Kenan mitolojisine ait metinler incelendiğinde, tanrılar arasında bir
savaş ortamı olduğu ve tanrılara insan özellikleri verildiği anlaşılmaktadır. Nitekim Ugarit arşivlerinde rastlanan ve Baal Dönemi olarak adlandırılan metin, bunu güzel bir şekilde bize aktarmaktadır. Söz konusu mitolojik metinde tanrı Baal öldüğünde, tanrı El ile tanrıça Anat’ın yas tutma
amacıyla ağladıkları, kendilerini kasten yaraladıkları ve kurbanlar kestikleri görülmekle beraber,31 bu uygulamalar bu dinde ölülerin arkasından
yapılan ilginç bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kenan dini incelendiğinde, Yunan ve Mezopotamya mitolojileri ile benzer olarak tanrıların insan biçiminde tasvir ederek; tanrıları insanlar gibi
fiziksel, duygusal ve sosyal varlıklar olarak kabul edildikleri görülmektedir. Ugarit’de bulunan ve M. Ö. 1500 civarına tarihlenen Yıldırım Tanrısı
Baal’a ait olan bir temsil, bize tanrıların tasvir edilmiş olduğunu bize göstermektedir.32 Kenan dininde tanrıların insanlar gibi eşleri bulunmasının
29 Coogan, Stories From the Ancient Canaan, s. 37.
30 Coogan, Stories From the Ancient Canaan, s. 37.
31 Smith, S. M., Parker, B. S., Greenstein L. E., Lewis, J. T., Marcus, D. (1997). Ugaritic Narrative Poetry, USA: Society of Biblical Literature. s. 149-152.
32 Wright, Syria-Canaanite Religions, s. 135
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yanında, yeme-içme gibi ihtiyaçlarının olduğu, cinsel ilişkide bulundukları ve aşık oldukları da görülmektedir.33
Kenan dininde karşımıza çıkan kavramlardan bir diğeri de Marzeah’tır.
Bu terim, dini cenaze ve ardından ölü ile beraber dini ziyafet34 / dini ziyafeti ifade etmektedir. Şarap, bu etkinlikte önemli bir yere sahiptir.35 Ancak
terimin tam anlamıyla ifade ettiği konusunda tartışmalar bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları şöyledir; Eissfeld kelimeyi “kültsel birlik= kultsverein”36, Moor “dini ziyafet”37, Greenfield “sosyal kuruluş”38, Cathcart-Watson
de Moor gibi “dini ziyafet”39, Pardee ise “bir tanrıya adanmış, şarap içmek
için sosyal toplanma”40 olarak tanımlamaktadır. Tanrı El’in bir Marzeah’ı
şu şekilde geçmektedir:
“El kendi evinde av hayvanını kesti (kurban etti),
Av, sarayının içindeydi,
Tanrıları katılmaları için davet etti.
Tanrılar yedi ve içti,
Doyana kadar şarap içtiler.” 41

Bu dinde inanılmış olan tanrılar adına düzenlenen bayramlar düzenlendiği de görülmektedir. Emar kenti örneğine baktığımızda, kent arşivinde gün yüzüne çıkarılan tabletlere göre, bu kentin panteon’unda baş tanrı
olan Dagan adına Zukru bayramı düzenlendiği görülmektedir. Bu bayram,
yedi yılda bir kutlanmakta olup, kutlamadan önceki sene hazırlık ritüelle-

33 Wyatt, Religious Texts from Ugarit, s. 99-100, 330-334. Yazar, metinde “aşk” anlamına
gelen kelimenin cinsel anlam taşıyor olabileceğini de (s. 100 dipnot 130) belirtmiştir.
34 Dolansky, Syria-Canaan, s. 61-72.
35 Wright, Syria-Canaanite Religions, s. 142.
36 Eissfeld, O. (1968). Kultvereine in Ugarit. Ugaritica VI. s. 193; Lete, Gregorio Del O.
(2015).The Marzeaḥ and the Ugaritic Magic Ritual System A Close Reading of KTU
1.114. Aula Orientalis, 33 (2), 222 ve dipnot 4.
37 Moor, J. C. De (1969). Studies in the New Alphabetic Texts from Ras Shamra I. UF I. s.
167; Lete, The Marzeaḥ and the Ugaritic Magic Ritual System A Close Reading of KTU
1.114, s. 222 ve dipnot 4.
38 Greenfield, J. C. (1974). The Marzeaḥ as a Social Institution. Acta Antiqua 22, s. 451;
Lete, Gregorio Del O. (2015). The Marzeaḥ and the Ugaritic Magic Ritual System A Close
Reading of KTU 1.114. s. 222 ve dipnot 4.
39 Cathart, K. J.-W. (1980). Weathering a Wake. A Cure for Carousel- A Revised Translation of Ugaritica V Text 1. PIBA, 35; Lete, The Marzeaḥ and the Ugaritic Magic Ritual
System A Close Reading of KTU 1.114, s. 222 ve dipnot 4.
40 Pardee, D. (1996). Marziḥu, Kispu, and the Ugaritic Funerary Cult. Ugarit, religion and
culture: Proceedings of the International Colloquium on Ugarit, Religion and Culture
içinde. s. 279; Lete, The Marzeaḥ and the Ugaritic Magic Ritual System A Close Reading
of KTU 1.114, s. 222 ve dipnot 4.
41 Pardee, Ritual and Cult in Ugarit, s. 168.
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ri yapılmaktaydı.42 Emar’da Dagan adına düzenlenen bir başka bayram da
Kiššu bayramıydı. Bu bayramda sırasıyla Dagan, Ereškigal, Ea, İšhara ve
Ninurta’ya adanılmış olan ritüeller bulunmakta olup, metine göre en fazla
tanrı Dagan’a özen gösterilirdi.43
Kenan dini konusunda kesin bir sonuca bağlanmayan tartışmalardan
en önemlisi ise bu dinde Mezopotamya örneğinde olduğu gibi kutsal fahişelik kavramının olup olmadığıdır. Kenan dininde, İncil’de geçen ifadeler
esas alınarak, kutsal fahişeliğin olduğunu savunan görüşler mevcuttur.44
Ancak kitabelere göre bu durumun tartışmalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu
durumu iki nedene dayandırabiliriz:
1- İlk neden, İncil’de geçen “erkek” ve kadın kutsal fahişeler için kullanılan qadeš kelimesidir. Bu kelime, Antik İbrani dilinde de görülmektedir.
Ugarit metinlerinde dini içerikli kitabeler arasında karşımıza benzer olarak qdš / qdšh / qdšm kelimeleri çıkmaktadır. Bu kelime, İncil’de qadeš
olarak geçmekte ve “erkek” cinsiden kutsal fahişeleri tanımlamaktadır.
Qdšm kelimesi, idari metinlerde “rahip” anlamına gelen khnm ile birlikte
anılmaktadır; ancak qdšm’nin görevi hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. Ritüel metinlerinde qdš, “kutsal kişi” olarak tanımlanmaktadır. qdš
kelimesinin bir diğer anlamı da yine dini metinlerle bağlantılı olup, “ibadethane” anlamına gelen İbranice qodeš kelimesiyle aynıdır. Sonuç olarak Ugarit metinlerinde geçen qdš ile İncil’de geçen qadeš’in aynı rolleri
oynadığına dair Ugarit literatüründe bir kanıt bulunmamakla beraber,45
aksini iddia edebilecek bir kanıt bulunmaktadır.
2- Ugarit metinleri bize bu dinde kutsal fahişe görevini gören kişilerin
olup olmadığına dair yeterli kanıt vermemekle beraber, Kenan dininde bu
göreve sahip erkek/kadın bir kişinin olmadığı sonucunu çıkarabileceğimiz yazılı belge de sunmaktadır. Bu belge şu şekildedir:46
“...zira Baal iki tür kurbandan nefret eder,
Bulutların sürücüsü ise üç tane:
Bir utanç kurbanı,

Bir fahişelik kurbanı,
42 Yamada, M. (2011), The Zukru Festival and It’s Preparatory Rituals in Emar VI 373:
Their Schedule Procedures and Gods. Orient, 46, 141-142.
43 Feliu, L. (2003). The God Dagan in Bronze Age Syria. Leiden: Brill. s. 220-222.
44 Butler, T. (2005), Holman Old Testament Commentary-Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nashville: B&H Publishing. s. 38; Devries, L. (1997). W. E. Mills, R. A. Bullard (Ed.). Mercer Dictionary of the Bible “Baal” maddesi. Macon: Mercer University
Press. s. 80; Noll, “Canaanite Religion”, s. 84.
45 Pardee, Ritual and Cult in Ugarit, s. 51-53, 150, 239-240, 272.
46 Wyatt, Religious Texts From Ugarit, s. 96.
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Ve cariyeleri kötü yola sokan bir kurban.
Zira onlarda utanç besbellidir ve
Cariyeler kötü yola sevk edilir.”
Vermiş olduğumuz bu metin, kadınları utandıracak, kötü yola sokacak
her türlü olayı reddetmektedir. Ancak metinde geçen “utanç”ın ne olduğu
belirsizdir.47 Metinde geçen “fahişelik kurbanı” kutsal fahişelik olarak düşünülürse (metinde eylemin “kurban” çerçevesinde ele alındığına dikkat
edilmelidir) Kenan dininde kutsal fahişeliğin olmadığı anlamı çıkacaktır.
Sonuç

Çiviyazılı tabletlere göre, Kenan dini panteonu’nun El, Baal, Dagan,
Yamm, Mot, Reshef, Anat, Ašherah, Šapšu, Kothar-Hašiš ve Kotharat gibi
tanrı ve tanrıçalardan oluştuğu görülmektedir.
Araştırmamızın sonucunda bu dinde baş tanrı kavramı görülmekle
beraber, baş tanrı Suriye-Kenan bölgesindeki kentlere göre değişmektedir. Nitekim Ebla, Emar, Tuttul gibi kentlerde baş tanrı Dagan iken, Ugarit
panteonunda baş tanrı El’dir. Bu dinde tanrılara insani özellikler atfedilmiş ve tanrılar fiziki varlıklar olarak düşünülmüştür. Nitekim metinlerden tanrıların da yeme-içme gibi ihtiyaçları, sevinme-üzünme gibi duyguları ve eşleri olduğu görülmektedir. Bu dinde ölümden sonraki hayata da
inanıldığı ve ölümsüzlük düşüncesinin olmadığı görülmektedir.
Tanrı Baal ile tanrıça Anat, kardeş birbirlerine eşlik yapmaktadırlar;
ancak Ugarit metinlerinden bu iki tanrının cinsel ilişkiye girip girmedikleri hakkında yeterli bilgi vermemektedir. Bu durum, konu hakkında kesin bir sonuca ulaşmamızı engellemektedir.
Kenan dini hakkında değinmemiz gereken önemli bir nokta, Mezopotamya’da görüldüğü üzere kutsal fahişe kavramının olup olmadığıdır.
İncil, Kenan dininde bu rolü oynayan kişilerin bulunduğunu yazmış olsa
da çivi yazılı metinlere baktığımızda bunun bir kanıtı görülmemekle beraber, aksine açık bir şekilde Baal’ın “fahişelik kurbanından” nefret ettiği
yazılmıştır. Araştırmamızda bu nedenlere dayanarak, Kenan dininde kutsal fahişelik olmadığını savunmaktayız.

47 Noll, Canaanite Religion, s. 83.
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Öz: Yunan mitolojisi, diğer mitolojilerin aksine evrensel bir ün kazanmıştır. Başlangıçta Kaos vardı diye başlayan Yunan mitolojisinde titanlarla tanrıların yaratılmaları
anlatılır. Kaos denilen bu boşluktan ilk üç ölümsüz varlık ortaya çıkar. Bunlar Toprak
Ana denilen Gaia, yeraltının en karanlık ve derin bölgesini yaratan Tartaros ile pek
çok tanrının yaratılmasına esin kaynağı olan Eros’dur. Ve Gaia, Hermaphrodit (eril/
dişil cins) gibi kendisinden Uranos’u (Gökyüzü Baba), sonrasında Ourea (Dağlar) ve
Pontos’ u (Deniz) doğurur.
Kadının doğurganlığı ilk çağlardan bu yana hep toprağın doğurganlığına ve bereketine benzetilmiş ve bundan dolayı da kadın toprak gibi üretken olarak kabul görmüştür. Tüm yaşamın/doğurganlığın ve bütün yaratıkların hayvanların bitkilerin ilk anası olarak bilinir toprak.
Örneğin Yunan mitolojisinde bereket tanrıçası Demeter ve kızı Kore (yeraltındaki
ismi Persephone) ilişkisi, Şarap tanrısı Dionysos’un ölüp tekrar canlanması gibi evrende dönemsel özelliklerine göre düzenli olarak canlılığını yitirip ölür ve yeniden
doğmaktadır. Çalışmamızda Gaia, Demeter, Persephone gibi örneklerle kadın, toprak
bağlantısına yer vereceğiz. Hem yeniden doğumu hem de ölümü içinde barındıran
toprak aynı zamanda masallarda da hem karanlığı hem de toprak ana gibi kucaklamasıyla kendini gösterir. Bu bağlamda biz toprak, kadın ilişkisini mitolojiden yola
çıkarak ortaya koymaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Toprak, Ölüm, Doğum, Gaia, Demeter
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THE RELATION BETWEEN EARTH AND WOMAN AND
THE IMAGE OF EVIL WOMAN IN MYTHOLOGY

Abstract: Unlike other mythologies, Greek mythology has had a universal fame. Starting with the expression that “There was chaos at the beginning”, Greek mythology
tells the creation of titans and gods. Three immortal beings emerge out of this chaos.
These are Gaia (Mother Earth), Tartaros, who created the darkest and deepest area of
the underground, and Eros, who inspired the creation of a number of other gods. And
Gaia gives birth to Uronos (Sky Father), Ourea (Mountains) and Pontos (Sea).
Fertility of women has been likened to the fertility of earth and woman has been
regarded as productive like earth since earliest ages. Earth is the mother of all life/
fertility and all living creatures.
The relation between Demeter, the god of fertility in Greek mythology, and Kore, who
is called Persephone in the underground, is an example for revitalization after death
in universe, reminiscent of Dionysus’ deaths and rebirths. The study is going to exemplify the relation between earth and woman through Gaia, Demeter and Persephone.
Associated with both death and rebirth, earth has also remained a symbol of embrace
in fairy tales. This study is intended to explore the relation between earth and woman
on the basis of mythology.
Keywords: Woman, Earth, Death, Birth, Gaia, Demeter
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1. Giriş
Yaratılışın merkezinde olan toprak, insan, doğa ve kâinat ilişkisinde canlıların yaratılışında belirleyici gücü olduğundan evrensel bir özellik taşıyan
sembol olarak mitolojide kendine önemli bir yer edinmiştir.
Başlangıçta Kaos vardı diye başlayan Yunan mitolojisinde titanlarla tanrıların yaratılmaları anlatılır. Kaos denilen bu boşluktan ilk üç ölümsüz
varlık ortaya çıkar. Bunlar Toprak Ana Gaia, Tartaros ile pek çok tanrının yaratılmasına esin kaynağı olan Eros’dur. Gaia, yani yeryüzü/toprak
ana, toprak gibi kendisinden Uranos’u (Gökyüzü Baba), sonrasında Ourea
(Dağlar) ve Pontos’ u (Deniz) doğurur. Hem eril hem de dişil cinsiyeti içinde bulunduran Hermaphrodit özelliğiyle kadının kendi başına doğurması
toprağın üretkenliğiyle açıklamak olanaklıdır. Hermafrodit cinsiyet hem
doğurtucu hem de doğurucu özelliğiyle dünyaya getirdikleri çocuklarla
kendilerini sürekli yenilediklerinden ölümsüz özellikler taşır ve her şeye
egemen gücü, ezeli-kadınsal’ı oluşturur (Graber, 2006, s. 19).
Toprak/yeryüzü tanrıçası Gaia antik mitolojide dünyanın ezeli yaratıcılarından biri olarak çok sayıda çocukları olan aynı zamanda kehanet sahibidir. Uranos ise hem Gaia’nın oğlu hem de kocası olarak gökyüzüyle kişileştirilmiştir. Göksel olan aynı zamanda kutsallığı sembolize etmektedir.
Gökyüzü hemen hemen bütün mitlerde kutsal ve tanrısal olanla bağlantılı
ve eril güç olarak karşımıza çıkar, yeryüzü ise yani toprak kadınla eşdeğerde tutulmaktadır.
2. Ana Tanrıça, Toprak ve Tanrıça/Kadın İlişkisi:

Mitolojik söylencelerde pek çok tanrıça yeryüzü ve toprak ile ilişkilendirilir. Aynı zamanda evrenin yaradılışında ve yaratılanları besleyen evrensel
figür olarak önemli rol oynadıklarını da göz ardı edemeyiz. Yeryüzünün
yani toprağın pek çok kültürde dişi bir figür olduğu ve eril bir gök tanrısı
ile çiftleşerek yeni yaşamlar verdiği bilinir. Analığı, doğurmayı, dişiliği, yaşamın sürmesini ve bereketi sembolize eder.
Kadının doğurganlığı toprağın doğurganlığına ve bereketine benzetilmiş
ve bundan dolayı da kadın toprak gibi üretken olarak kabul görmüştür.
Kadının toprakla özdeşleştirilmesini dinler tarihçisi Mircea Eliade (2003)
şu şekilde aktarır:
“Binlerce yıl boyunca Yeryüzü Ana Partenogenez (Döllenmeden
Üreme) yoluyla tek başına doğuruyordu. Bu “sırrın” anısı Olympus
mitolojisinde hala yaşıyordu (İlk başta Gaia toprak ana sonra Hera
tek başına hamile kalır ve Hephaistos’la Ares’i doğurur) ve yeryüzü insanlarının Topraktan doğuşu, toprak üzerinde doğurma, yeni
doğmuş bebeğin toprak üzerine bırakılması vb. çok sayıda halk
inancı ve mitte bu izler ayırt edebilmektedir” (s. 58).
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Toprak o kadar kutsaldır ki hem doğumu hem de ölümü içinde barındırır, çünkü nasıl toprak doğuruyorsa aynı zamanda doğurduğu canlıyı öldüğü zaman tekrar içine alandır. Hinduizm’in inanç kaynağı olan “Kutsal
Vedalar” da, veda ozanı “Toprağa, annene doğru sürün” diye haykırır ve
topraktan doğan insan öldüğünde annesine geri döner” (s. 58) diyerek
toprağın hem can vermesine hem de yok oluşla birlikte tekrar kendi içine almasına vurgu yapar. Masallarda ya da mitolojilerdeki söylencelerde
yeni doğan çocuklar kehanete göre ailesine ve ait olduğu topraklara zarar vereceğinden ve felaket getireceğinden dolayı kehanetin önlenmesi
amacıyla ormana bırakılması toprak ananın kucağına bırakmakla ilintilidir. Aynı şekilde ormanın söz konusu edildiği Hansel ve Gretel, Pamuk
Prenses, Kırmızı Başlıklı Kız, Kız Kardeş Erkek Kardeş gibi Grimm masallarında toprak yani orman insanların bilinçaltındaki hem karanlık hem de
aydınlık düşünceye vurgu yapar. Bu düşüncede orman hem kucaklayan,
şans getiren, hem de tehlikeleri içinde barındırandır. Mircea Eliade’nin
su, rüzgâr, toprak gibi elementlerin iradesine terkedilen çocuklarla ilgili
tespiti bu bağlamda önemlidir:
“Çocuğun su, rüzgâr, toprak gibi elementlerin iradesine “bırakılması”,
terk edilmesi, bir tür kadere meydan okumadır, mukavemettir. Toprağa
veya suya emanet edilen çocuk, bundan böyle bir yetimin sosyal statüsüne sahip olacak ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Ama O,
aynı zamanda birtakım insandan başka bir durumda bulunma şansına
sahiptir. Tabiat tarafından korunan, terk edilmiş bir çocuk genellikle bir
kahraman, bir kral veya bir aziz olur. Onun hayat hikâyesini anlatan masallar, basitçe, doğum esnasında terk edilen tanrılar hakkındaki mitleri
tekrarlarlar” (Ünal (Çev.), 2005, s. 296).
Eliade’nin söylemlerinden yola çıkarak söylencelerde toprak ananın kucağına terk edilmiş çocuklar denilince ilk aklımıza gelenlerin başında, Oedipus ve kehanete göre Truva’nın yok olmasını sağlayacak olan Paris’tir.
Yahudilerin peygamberi olan Musa gibi Perseus’da doğar doğmaz suya
bırakılandır. Hem su ana, hem de toprak ana can veren ve can alan bağlamında önemlidir. Ve eski kültürlerde ölüm de doğum gibi kadına ait olan
bir özellik olarak yansımasını bulmuştur. Ölüm yeniden doğuş ile bağlantılı olduğundan, yaşama tekrar can verebilen ve bunu yok edebilen bir
tanrıça ve kadın olması doğaldır (Morasi, 2006, s. 111). Tanrıçaların özellikleri de günümüzde geçerli olan ataerkil toplum yapısının bakış açısıyla
bağlantılıdır. Örneğin Sümer’de İnanna, Babil’de İştar, Hindistan’da Kali,
kadim Yunan’da Demeter- Aphrodit- Artemis-Hera, Mısır’da İsis ve Roma’da Ceres ve Venüs, Anadolu’da ise Kibele bu bağlamda önemli tanrıçalardır. Aşkı, doğumu, evliliği ve dünyanın en kutsalı olan anneliği sembolize etmiş ve bundan dolayı da tanrıçalar mitolojideki konumlarını anaerkil
toplum yapısında da korumuştur.
228

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

Yaşamın ilk anası olan toprak canlı ve aynı zamanda kutsaldır. Yaşam
ve ölüm “Yer-Ana’nın kariyerinde sadece iki farklı andır: hayat yalnızca
toprağın rahminden çıkarılıyor, ölüm de “eve” bir dönüştür (Ünal (Çev.),
2005, s. 300)” şeklinde ifadesini bulur. Ergener (1988, s. 24) çalışmasında
ana tanrıçanın “her şeyi yaratan, yaşatan ve sonra kendi yarattıklarını büyük bir iştahla yutan toprak anayı simgelediğini” ifade eder.
Toprak ve onun ürünü olarak bitkilerin büyümesiyle bağlantılı olarak
doğum, ölüm döngüsü ve yeniden doğum izlekleri söylencelerde yansıtılmaktadır. Örneğin Yunan mitolojisinde kollarının arasında tuttuğu bir
buğday başağı demeti ile betimlenen bereket tanrıçası Demeter ve kızı
Kore (yeraltındaki ismi Persephone) ilişkisi, Şarap tanrısı Dionysus’un
ölüp tekrar canlanması gibi evrende dönemsel özelliklerine göre düzenli olarak canlılığını yitirip ölüp tekrar yeniden doğmaktadır. Mevsimsel
özelliklere bakıldığında tabiat kış mevsiminde ölmekte ve baharla birlikte yeniden doğuşunu gerçekleştirmektedir.
Mevsimsel döngüleri anlatan kanımızca en güzel söylence Yunan mitolojisindeki koşulsuz anne kız sevgisini anlatan Demeter ve Kore (Persephone) söylencesidir. Kış aylarında yeraltında olan kızının özlemiyle yasa
boğulan anneye doğadaki bitkiler sararıp solarak eşlik eder. Kızının yeryüzüne çıkmasıyla birlikte annenin sevinci ve mutluluğu bitkilere, toprağa da yansır. Böylece ilkbahar başlar ve ardından gelen yaz mevsimiyle birlikte doğa, toprak bütün renk cümbüşüyle, sevginin ve mutluluğun
sıcaklığını yansıtır. Sonbahar ile birlikte ise kızı Kore’den ayrılacağı düşüncesiyle hüzün de yavaş yavaş kendini gösterir ve bu hüznün, kederin
yansımaları doğada da yansımasını bulur.
Mevsimsel döngüler Toprak Ana Demeter’in ruh dünyasıyla ilişkilendirilmiş ve insani özelliklerle donatılmıştır. İnsanlar için önemli bir tanrıça
olan Demeter, diğer Yunan tanrıları gibi Olimpus dağında değil çoklukla
yeryüzünde insanlar arasında yaşayan tarım ve bereket tanrıçasıdır. Bundan dolayı ünlü Yunan tragedya yazarı Euripides (M.Ö.484-407) Demeter
ile ilgili şöyle yazar: “O, Topraktır. … ne dileğin varsa ondan iste!” (Ünal
(Çev.), 2005, s. 310). Gerçekten de doğa/toprak insanoğluna yaşamını
idame ettirebilmesi için gerekli olan bütün unsurları sağlar. Özellikle Kore’nin yeraltında geçirdiği dönem toprağın kendinden olan bir parçasını
tekrar kendine alması yani ölüm şeklinde kendini göstermesi olarak da
düşünülebilir. Ve sonrasında toprak ana inancından kaynaklanan tekrar
dirilişi söz konusu edilir. Bu inanca göre çocuklar embriyo şeklinde, tekrar doğabilsinler diye toprak ananın kucağına gömülürdü (Ünal (Çev.),
2005, s. 297).
Mitolojideki ilk insanların yaratılışlarına bakıldığında Yunan mitolojisindeki tanrılardan ateşi çalarak kendi yarattığı insanlara armağan eden ve
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insanların atası sayılan Prometheus, sonrasında Zeus’un isteği doğrultusunda insanları cezalandırmak için yaratılan ilk kadın olan Pandora ise
Hephaistos tarafından topraktan yaratılmıştır.
Mitolojideki ilk insanların yaratılması bize ilk insan olan Âdem’i ve Sümer
mitolojisinde Âdem’in ilk karısı olan Lilith’i hatırlatır. Ünlü Gılgamış Destanı’nda tanrı Aruru, Enkidu’yu topraktan yaratmış, Sümer’de ise tanrı
Marduk, Kingu’nun kanıyla yoğurup elde ettiği balçık ile ilk insanı yaratmıştır. Çoklukla farklı kültürlerin söylencelerinde ilk insanlar hep tanrılar
tarafından toprak ve çamurdan yaratılmış ve hepsinin bir şekilde toprağa ait olması bu bağlamda önemlidir. İnsanlar toprağa, ağaçlara, bitkilere
baktığında onların ölüp tekrar dirilmelerine tanıklık ettiklerinde bunun
bir mucize yeniden doğuş gibi algılamışlardır kanımızca. Kadınlar bitkilerin ekilmesinde de belirleyici bir rol oynamışlardır. Toprağın bereketliliği kadının doğurganlığı ile uyumludur ve yaratılış mitlerine bakıldığında
kadının yeryüzünü yani toprağı, erkeğin ise gökyüzünü simgelediği ortaya çıkar. Eliade’a göre “Toprak bizim annemiz, gök bizim babamız. Gök
toprağı yağmurla döller ve yer bitki tahıl verir. Bu inanış tarımla ilgili pek
çok inanışın ana temasını oluşturur” (Eliade, 2003, s. 245-248-259). Bu
iki gücün birleşmesinden evren, yaşam ortaya çıkar ve böylece bolluk-bereket yaratım süreci başlar. Kutsal metinlerde bile kadının bir ekilecek
tarla-toprak olduğu söz konusu edilir:
Bakara suresi 223: “Kadınlarınız sizin tarlanızdır. O halde tarlanıza dilediğiniz şekilde varın (Aydın, 2014, s. 36)”. Doğaya ait olan kadın, kadınla
eşdeğerde tutulan toprak ve tarihsel süreçte doğanın yağmalandığına,
ezildiğine tanık olunurken bu aynı zamanda kadının baskı altına alınma
sürecini de başlatır. İlk başlarda toprağın ve tarımın önemli olduğu düşünce yapısının hâkim olduğu yeryüzü merkezli anaerkil dinler ve sonrasında gelişen gökyüzü merkezli ataerkil dinler, kadının konumunu değiştirmiştir. Kan bağı, toprak bağı ve doğaya karşı bir teslimiyet anaerkil
kültürü oluştururken, ataerkil kültürde ise akılcılık ve doğaya egemen
olma duygusu kendini gösterir. Yeni yaratımlar ve canlılar için kendilerinin gerekli olduğunu fark ettiğinde erkekler, kendilerinin kadından üste
görmeye ve kadını yavaş yavaş yaşamın her alanında baskı altına almaya
başlamış, böylece kadının konumu yavaş yavaş değişime uğrar.
Anaerkil yapıda edindiği saygın konum, ataerkil yapıyla birlikte tepetaklak olmaya başlar ve eril düşünce kadınla ilgili olumsuz söylenceler üretir.
Bu söylencelerde kadın baştan çıkartıcı femme fatal, büyücü, cadı, şeytanın ortağı ve kötülükleri içinde bulunduran olarak karşımıza çıkar. Özellikle tek tanrılı dinlerde yaratılış öyküsünde anlatılan Havva’nın Adem’in
eğe kemiğinden yaratılması, kadın bedeninden erkeğin yaratılmasının değil de aksine erkek bedeninin bir parçasından kadının yaratılması, daha
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öncesinden olan kadınlarla ilgili olumlu senaryoyu tepetaklak etmiştir.
Bilge/Büyücü Tanrıçalar -Doğum Tanrıçaları Şifa Verici- Büyücü-Cadı Kadınlar/Baştan Çıkartıcı Kadın/Çocuk katili Kadın, Havva, Lilith, Medea,
Pandora, Hekate, Kirke, Medusa, Lamia gibi isimlerle sanatın her alanında bazen kötülük bazen iyilik ama çoklukla kadın olduklarından dolayı
olumsuz özelliklerle donatılmış olarak ele alınır.
3. Kötücül-Büyücü-Cadı- Baştan Çıkartıcı Kadın

Kadınlara her dönemde büyücülük, cadılık baştan çıkartıcı roller yüklenilmiş ve bunlar kadınların üzerine bir elbise gibi giydirilmiştir. Ama ne
yazık ki kadınların cadılıkla, büyücülükle olan ilintileri kadınların kendi
anlatımlarından ya da yaptıkları eylemlerden ya da bilgilerinden değil,
onları cadı, büyücü olarak gören ve onları takip edip cadı olduklarını ispatlamak için her türlü yaptırımı uygulayan erkekler tarafından aktarılmıştır. Anaerkil dönemden ataerkil döneme geçiş yapılmasıyla birlikte
kadınların konumu da olumsuz anlamda değişime uğramaya başlamış ve
hala da günümüzde kadının ötekileştirilmesi ve baskılanması şeklinde
devam etmektedir.
Şifa vermek ve şifa veren otlarla ilgili bilgiler kadınlığa ait olup bunlar
çoklukla kadının şeytansı özelliklerinden biri olarak algılanmış ve bazen
de iyileştirici şifa veren kadın olarak da kabul görmüştür. Özellikle tarih
sayfalarında karanlık bir dönemi simgeleyen Engizisyon mahkeme kararlarıyla, kadınlar cadı oldukları gerekçesiyle diri diri yakılmıştır. Orta Çağ
tam bir vahşet, kadın katliamının yapıldığı karanlık bir dönem olarak tarih sayfalarında yerini almıştır.
Kilisenin gücü o dönemlerde tartışma götürülmeyecek kadar güçlü olduğundan kadınlara karşı düşmanca bir yol takip etmişlerdir. Kadınlar bitkilerle ilgili bilgileri sayesinde bedenlerini istenmeyen gebelik için koruyabiliyor ya da hamile kalındıysa otlarla bunları sonlandırabiliyor, doğum
ağrısına otlarla ilaçlar yapabiliyor hastalara yardımcı olabiliyorlardı. Bu
otacılık ve şifacılık bilgileri kadınlara hem kendi bedenlerine hem de ihtiyaç duyulan bedenlere müdahale etme şansı veriyor ve onları inanılmaz
güçlü kılıyordu (Morasi, 2006, s. 4). Cadılıkta hep kadınlarla özdeşleştirilmiştir. İlk sözlü söylenceler olan mitlere bakıldığında da durum kadının
lehine değildir. Büyücülük, cadılık, cinselliğini kullanarak erkeği baştan
çıkartan hep kadındır.
Mitolojik söylencelerde özellikle Euripides ve Seneca gibi eril bakış açısının hâkim olduğu tragedya yazarları tarafından ele alınıp kaleme alınan
Medea, büyücü, cadı, çocuk katili gibi özellikle donatılmış ama aslında
“şifacı ve öğüt verendir” (Aydın, 2016, s. 67). Kadını otacı bilgeliğiyle ele
aldığımızda ortaya çıkan bitki bilimine dayanan bilgileri ona gizemli ve
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mistik bir anlam yükler. Bu bilgi ve gizem onun cadı olarak nitelendirilmesine de neden olmuştur. Çeşitli kültürlerde ortaya çıkan “cadı” sözcüğü
özellikle kötülükle birlikte kullanılan ve kadınsal özellikler taşıyan dişi
bir demondur.
Çocukluktan itibaren özellikle Grimm Kardeşlerinin masallarından da bildiğimiz cadı imgesi hep korku salan ve Hansel ve Gretel masalında olduğu
gibi çocukları ilk başta leziz, cezbedici yiyecek ve çikolatalar ile kendine
bağlayan sonrasında ise onları yemek isteyen kötücül bir cadıya dönüşür.
Görüntüsü korkunç, sırtı kambur, kocaman bir burnu olan hatta burnunun üzerinde dikkat çekici bir ben olan, gülüşü ile korku salan, çoklukla
ormanın derinliklerinde yaşayan ve kendisini istediği zaman bir hayvana,
bitkiye ya da çok güzel bir kadına dönüştürebilen özelliklerle donatılır.
Kadın, anaerkil yapıdan ataerkil toplum yapısına evrilirken ve özellikle
tek tanrılı dinlerle birlikte noksan, eksik, güçsüz olarak görülmüştür. Bu
düşünce yapısı kendisini geçmişten günümüze kadar devam ettirmiştir.
Nasıl Havva’yı kandırarak yasak meyveden yemesi için onu ikna eden yılan yani şeytan ise, Adem’i de kandırıp ikna eden Havva yani kadındır.
Bundan dolayı kutsal kitaplarda insanı tanrının cennetinden kovduran
Havva, ataerkil düşünce yapısında ve kadınların bu toplum yapısında değer görmemesine ve aynı zamanda şeytanın yardımcı olarak görülmesine
neden olmuştur. Ne yazık ki bu düşünce yapısı her zaman her çağda kabul
görmüş ve bu düşünce kalıpları hiç değişmemiştir.
4. Sonuç

Kadının, toprak-doğa olduğu düşüncesi hep söylenegelen ve söylenmeye
devam eden bir Motto olarak kalacaktır. Mitler ve efsanelerde anlatılan
durum bunlara en güzel örnek olmuştur. Ölüm ve yaşamı elinde bulunduran kadın toprak bağlantısı bu bağlamda kadını yüceltmiş ve sonrasında
da bu özelliklerini yitirmeye başlamıştır. Arkaik insanın bilinciyle tasarlanan bu düşünce kadının doğurganlığı ile toprağın doğurganlığı, verimliliği yani üretkenliği ile benzeş olmasından kaynaklanmıştır.
İlk başlarda doğurganlığından dolayı kadına verilen değer zamanla yani
ataerkil toplum yapısına geçişle birlikte değişmeye başlamıştır. Çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere geçişle birlikte kadın, insanlığın cennetten
kovulmasına neden olduğu için ötekileştirilmiş ve yok sayılmıştır. İnsanlık
tarihine baktığımızda kadının ele alındığı en önemli dönem olarak kadının toprak gibi doğurgan olduğu kabul edilen dönemdir. Ataerkil yapıyla
birlikte erkek odaklı düşünceler gelişerek kadını toplumsal bir cinsiyete dönüştürmüşlerdir. Semavi dinleri de yanına alan ataerkil yapı, bütün
kötülükleri kadınlara yükleyerek hatta Âdem ve Havva’nın cennetten kovulmasıyla ilgili kutsal kitaplardaki bilgileri kadının aleyhine kullanarak
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şeytanın yardımcısı olduğunu bile dile getirmişlerdir. Özellikle erkekler,
ataerkil toplum yapısını da yanına alarak kendine itaat etmeyen kadınları
baskı altına alabilmek için onların üzerine cadılık, büyücülük ve kötücül
kadın gibi düşünceleri yerleştirmiştir.
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Öz: Bu çalışmada, antik çağda ve modern çağda yapılan güç savaşları ele alınarak
mitolojik efsanelere konu olan tanrıların ve modern elitlerin, hırs ve güç arzusu ile
iktidarı ellerinde tutmak için verdikleri mücadeleler arasındaki benzerlikler incelenecektir. Yaratılış, doğa güçleri, kahramanlık gibi konulardaki destan ve anlatılardan oluşan mitoloji, farklı ulusların inandıkları tanrıların efsanelerini inceleme ve
yorumlama sürecine büyük bir ağırlık vermiştir. Diğer yandan, hayatı güçten ibaret
gören Normatif Elitizm kuramcılarından Nietzsche ile Modern Elitizm temsilcilerinden Mills, “güç istemini” ve kudret iktidarını ele alarak elitizme ulaşmaya çalışmakta,tüm toplumları sadece daha fazla güç ve süreklilik elde eden elitlerin yönetmesinden yola çıkarak bunun “doğal bir olgu” olduğuna vurgu yapan bir düşünce biçimi ile
öne çıkmaktadırlar. Haliyle, çalışmanın omurgasını mitolojik efsanelerdeki tanrılar
ile modern çağdaki elitlerin güç savaşlarının altında yatan “temel motivasyonların”
benzerliği oluşturur.
Güç savaşları, dünyayı kendi düzenlerine göre yönetmek için mücadele eden tanrıların ilk güç çatışması ile ortaya çıkar. Elitizm teorisine göre de itibarlı, saygın, ekonomik ve siyasi iktidara sahip kişiler olarak görülen elitler gücü ellerinde tutmak konusunda en az mitolojik tanrılar kadar hırslıdırlar.
Özetlemek gerekirse bu çalışmada, güçlerini kaybetme korkusuyla yaşayan ve bu korkunun yönlendirdiği savaşlar içine giren mitolojik tanrıların ve elitlerin verdikleri
mücadeleler karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan inceleme bizi
şu sonuca ulaştırır: “Elitizm teorisyenlerinden Nietzsche ve Mills ışığında kavradığımız elitizm teorisi ve ‘güç istenci’ olgusu, iktidar arzusunun antik çağda da var olduğunu ve tarih boyunca da var olacağını kanıtlar.
Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Elitizm, Güç İstenci
1
2

Bu bildiri “Siyasal Elitizm Teorileri ve Güçlü Demokratik Elitizm Modeli Üzerine Bir İnceleme” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi ABD,
cemrekaradas@ardahan.edu.tr
235

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MYTHOLOGY
U LUSLARARASI Mİ TOLOJİ SEMPOZY UMU
PROCEEDINGS BOOK
B İ L D İ R İ K İ T A B I

2-5 May 2019 / Ardahan-Turkey
2-5 Mayıs 2019 / Ardahan-TÜRKİYE
MYTHOLOGYSYMPOSIUM.COM
A R DA H A N . E D U.T R / I S O M

POWER WARS IN THE ANCIENT AND MODERN AGES3
Cemre KARADAŞ4

Abstract: In this study, the power wars in antiquity and modern age are dealt with as
well as the similarities between the struggles to hold power in their hands with ambition and will to power, of the gods as the subject matter of mythological legends on
the one hand and the modern elies on the other, will be examined. Mythology, which
consists of epics and narratives about creation, natural forces and heroism, has given
a great priority to examining and evaluating the legends of gods that various nations
used to believe in. On the other hand, Nietzsche as a theorist of Normative Elitism
who sees life as made up of power and power struggles, and Mill as a representative
of Modern Elitism, try to approach elitism by dealing with “will to power” and power of force, and come for ward by a way of thinking emphasizing, based on the fact
that only the elites who gain power and continuity ruled all societies, that this fact is
natural. As a matter of course, the similarity of the “basic motivation” underlying the
power wars of the gods of the mythological myths on the one hand and the elites of
the modern age on the other, constitutes the backbone of this study.
Power wars arise with the first power clash of the gods who struggle to manage the
world according to their own order. The elites who are seen as reputable and esteemed, having economic and political power according to the elitism theory, are no
less ambitious than the gods in the myths to hold power.
To sum up, in this study, the struggles of the mythological gods and the elites, who
have both fear of losing their power and thus enter into wars motivated by this fear,
are evaluated comparatively. Our examination carries us through the following result: “The elitism theory which we covered through the light of Nietzsche and Mills as
theorists of elitism and also the fact of will to power, proves that the desire for power
existed in the ancient age also and that it will continue to exist along history.”
Keywords: Mythology, Elitism, Will to Power
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GİRİŞ
Elit kavramını literatüre dâhil eden ilk kişi Pareto’dur. Birbirlerinden
farklı olan insanlar arasında eşitliğin söz konusu olamayacağını belirten
Pareto, bu eşitsizliğin toplumsal sınıfların oluşumunun temelindeki bir
gerçek olduğunu ifade ederek, elit kişileri her zaman yüksek bir performans gösterebilen üstün başarılı kişiler olarak tanımlamaktadır. Pareto
bu konuyu bir örnekle değerlendirmektedir. Şöyle ki “çok zengin bir iş
adamına ‘10’, düşkünler yurduna düşmese de çok zor geçinen birine ‘1’,
düşkünler yurduna düşene de ‘0’ verilsin” der. Ayrıca çalışanın kazancının
meşru olup olmadığına da bakılmamasını ister çünkü gayrimeşru yüksek
kazanç sağlamak da bir yetenek işidir Pareto’ya göre. Pareto bu tabloda
‘10’ sayısını alan kişilerin elit sınıfı oluşturduklarını, alamayanların da elit
olmayan sınıfı oluşturduklarını belirtir. (Karadaş, 2018: 53)
Bu örnekten de anlaşılacağı üzere elitlerin siyaset biliminde önemli
bir rolü vardır. Elitizm teorisinin temelinde, azınlığın çoğunluğu yönettiği
gerçeği yatarken, bir toplum hangi siyasal rejim ile yönetilirse yönetilsin o
rejim mutlaka oligarşik özellikler taşımaktadır. Siyasi iktidara sahip kişiler
olarak görülen elitlerin gücü ellerinde tutmak konusunda da en az mitolojik tanrılar kadar hırslı oldukları göz ardı edilmemelidir (Karadaş, 2018: 1).
Çalışmamızın ana hatlarını, hayatı güçten ve güçlerin çarpışmasından
ibaret gören elitizm kuramcılarından Nietzsche ve Mills’ten yola çıkarak,
mitolojik efsanelerdeki tanrılar ile modern çağdaki elitlerin güç savaşlarının altında yatan benzerlik oluşturur. Bu çalışmada, güçlerini kaybetme
korkusuyla yaşayan ve bu gücü korumak için savaşlar içine giren mitolojik tanrıların ve elitlerin verdikleri mücadeleler karşılaştırmalı olarak
değerlendirilecektir. Aşağıda öncelikle elitizm teorisi kavramları anlatılarak, nasıl bir genel çerçeve ve yapı oluşturduğu ortaya konulacaktır.
1. Elitizm Olgusu ile Normatif ve Modern Elitizm Temsilcilerinin
Kavramsal ve Teorik Çerçevesi

Sosyal bilimler alanında 19. yüzyıldan bu yana kullanılmaya başlayan
elitizm, günümüzde devam eden ekonomik, sosyal, kültürel vb. eşitsizliğin
toplumsal temelleri üzerine tartışmalar yürüten teorilerden oluşmaktadır.
Bu bölümde, elitizm, elitizm teorileri ve bu teorileri temsil eden teorisyenlerin görüşleri ortaya konulacaktır. Elitizmin anlamının farklı siyasi düşünürlere göre ne olduğu ve onlara ne ifade ettiği açıklanarak, toplum ve
siyasetteki etkileri kuramsal düzeyde ele alınacaktır (Karadaş, 2018: 42).
1.1. Elitizm teorileri

Elitizm teorileri, normatif, klasik ve modern olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Normatif elitizm elit yönetimini olmazsa olmaz olarak görürken
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halka hiçbir katılım imkânı sunmamaktadır. Klasik elitizm ise azınlıkların
yöneten, çoğunlukların ise yönetilenler olmaları gerektiği varsayımından
hareket eder. Son olarak modern elitizm ise, elit yönetimini kabul eder
fakat elit olmayan kişilere de demokratik siyasette etkili olma fırsatı verilmesi gerektiğini savunmaktadır (Karadaş, 2018: 42).
Çalışmamız bağlamında Normatif elitizm teorisyenlerinden Nietzsche
ile modern elitizm savunucularından Mills’in düşüncesi kısaca ele alınacaktır.
1.1.1. Normatif elitizm kuramı

Elit, köken olarak en mükemmel anlamını taşımaktadır. Normatif elitizmde yönetimin elit azınlığın elinde olması gerektiği düşünülmektedir
(Heywood, 2011: 228). Aşağıda, koyu bir elitist olarak tanınan Nietzsche’nin“normatif elitizm” e bakış açısı ele alınarak demokratik katılım
noktasında bir meselesinin olmadığı, savunduğu katıksız elitizmle halkın
geniş kitlelerinin siyasal süreçlere katılımına tamamen karşı olduğu görülmektedir.
1.1.1.1. Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Normatif elitizm düşünürlerinden Nietzsche başyapıtlarından biri
olan “Güç İstenci”nde, güç istemini ele alarak elitizme ulaşmaya çalışan
bir düşünürdür. Toplumda iki çeşit insanın ve buna bağlı olarak da iki
farklı toplumsal sınıfın var olduğunu belirten Nietzsche, bunlardan ilkini
sürü olarak tanımladığı halk sınıfı olarak, diğerini ise seçkinler sınıfı olarak tanımlamaktadır. Nietzsche, sürü olarak tanımladığı halk sınıfına din
ve gündelik ahlâk kurallarının yeterli olduğunu ifade etmektedir. Çünkü
halk sınıfının asıl görevi, seçkin sınıfın oluşumuna elverişli bir ortam yaratmaktır (Karadaş, 2018: 48).
Hayatı bir güç savaşı olarak gören Nietzsche bu savaşın, güçlerin çarpışmasından ve güçsüz olanın elenmesinden başka bir şey olmadığını
savunmaktadır5. Hayattaki en güçlü istemin hayatta kalma mücadelesi olmadığını ifade eden Nietzsche’ye göre insanoğlu için en büyük savaş güç
ve egemenlik için yapılan savaştır. Bu düşünceyle güç istemi kuramı’nı
oluşturan ve bu istemin yaşamın devamlılığı için şart olduğunu ifade eden
Nietzsche, insanların kendini deşarj etmek arzusuyla bu duygunun ortaya
çıktığını belirtmektedir (Nietzsche, 2002: 483).
Nietzsche, seçkin insana yaptığı vurgularla sıradan insanı avam bulmakta, böylelikle halkın katılımına dayanan demokrasiyi bir “sürü yönetimi” olarak görerek, bütünüyle dışlamaktadır. Nietzsche, üstün insanların
yönetimi anlayışıyla, aristokrasiye yakın bir düşünür görüntüsü çizmek5
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tedir. Bir sonraki bölümde modern elitizm ve modern elitist Mills ele alınacaktır.
1.1.2. Modern elitizm kuramı

Demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak değil, elitlerin belirli aralıklarla seçilmesini sağlayan bir yönetim biçimi olarak gören modern elitizm,
kökenini liberal düşünceden almaktadır. Gücün elit gruplar arasında dağılarak paylaşıldığını savunan modern elitizm, karar verici konumdaki
yönetici gücün, diğer elit grupları tarafından (ekonomik elitler, sendika
elitleri, muhalefetteki siyasi elitler vs.) sınırlandırıldığını savunmaktadır
(Karadaş, 2018: 59).
Bir toplumda elitlerin yönetimde etkin bir role sahip bulunmalarının o
toplumda mutlaka olumsuz bir yönetim sisteminin var olması sonucunu
doğurmadığını ifade eden modern elitistler hatta bu durumun demokrasiyi geliştirerek olumlu sonuçlar doğurduğunu savunmaktadırlar (Karakoyun, 2005: 10).
Aşağıda modern elitizm savunucularından Wright Mills’in güç dengesi
ve iktidar elitleri çerçevesinde elitizme bakışı ele alınacaktır.
1.1.2.1. Wright Mills (1916-1962)

Elit kavramını iki değişkene bağlayan Wright Mills, bunlardan ilkinin,
toplumda egemen kurumları elinde bulundurmak olduğunu, ikincisinin
ise toplumun üst katmanlarından birine üye olmak olduğunun altını çizmektedirler (Karadaş,2018:62). Siyasi elitleri yönetimi işgal eden kişiler
olarak tanımlayan Mills, bu kişileri iktidar elitleri olarak tanımlamaktadır
(Tolan, 1983: 90).
Elitlerin her zaman büyük bir dayanışma içinde olduğuna inanan Mills
(1974: 40), elitlerin birbirlerini ayakta tutmak için çok önemli niteliklere
sahip olduklarının altını çizmektedir (Heywood, 2011: 228). Bu kişilerin güç merkezlerini ele geçirerek yönetimde aldıkları pozisyonlar sayesinde süreklilik sağlayarak büyümeye devam ettiklerini ifade eden Mills
(1974:157), bu merkezlerin birer dikta olduklarına vurgu yapmıştır (Poloma, 2010:293).
Mills, iktidar elitlerinin kendi aralarındaki resmî ve gayriresmî ilişkiler
ağıyla perçinleştiklerini belirterek, aşılması güç bir “çekirdek” oluşturarak zaman içinde kemikleşebilen oligarşik ya da yarı-oligarşik işleyişlerin, geniş halk katılımına pek imkân vermeyeceğini ifade etmektedir (Karadaş,2018: 63).
2. Mitolojide Tanrılar ve Güç Savaşları
Mitos (mythos), Yunancada öykü anlamına gelmektedir. Mitoloji (My-
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thologie) ise bu öyküleri ve efsaneleri inceleyen bir ilim koludur (Öğel,
2016: 628). Mitoslar, ilkel insan topluluklarının evreni, dünyayı ve tabiat
olaylarını kişileştirerek yorumlamak ve evrenin çeşitli görüntülerini bir
anlam kolaylığına bağlamak ihtiyacından doğmuş öykülerdir. Bu öykülerdeki kahramanlar, mitoslardaki tanrılar ve tanrısal kuvvetlerle hayattaki insanlar arasında köprüler kuran kişilerdir. İlk çağların insanlarında
tabiat kuvvetlerinin fizik ve etik etkilerini yansıtan mitoslar, dinlerin de
başlangıcı olarak kabul edilmektedir (Necatigil, 1983: 11).
Tarihte adı geçmeyen, unutulmuş büyük kahramanlara ait efsanelerin,
mitolojinin kadrosuna girdiğini ifade eden Brockhaus, mitoloji araştırmalarının konusunun sadece kahramanlık destanlarından ibaret olmadığına
vurgu yapmaktadır. Efsanelere Mythe adı verilirken Mitoloji (Mythologie)
ise bu efsaneleri inceleyen bir ilim koludur (Öğel, 2016: 628). Çok eski zamanlardaki gelmiş ve yaşamış olan ulusların inandıkları Tanrıların, kahramanların ve devlerin hayat ve maceralarından bahseden hikâyeler olan
Mitoloji; gerçek hayata uymayan bu efsanevi hikâyelerin nasıl doğduğunu, nasıl geliştiğini, ifade ettikleri anlamı ve bu alanda yetişen bilginlerin
düşüncelerini bildiren bir ilim olarak nitelendirilir. Bu mitler medeniyetin beşiği olan Akdeniz ve Ege bölgesinde yaşayan insan topluluklarının
hayatı üzerinde derin etkiler yaratmıştır. Bu merakla eski Yunanlıların
dünyanın yaradılışına dair merakları gün yüzüne çıkarak, yerin, göğün,
denizin, ışığın, suyun, havanın nasıl yaratıldığını bilmek istediler. Yeterli
bilgileri olmadığı için bütün bu tabiat hadiselerini, canlı birer varlık gibi
tahayyül ederek incelemeye koyuldular ve yeri, göğü, suları birer tanrı
olarak gördüler6.
Yunan mitolojisinde tanrılar, egemenliklerine göre üç gurupta incelenmektedirler. Bunlar evreni oluşturan ilk Yunan Tanrıları olup, öncül
tanrıları tahtından eden Titanlar ve Titanları tahtından eden Olimpos
tanrılarıdır. Yunan mitolojisine göre evreni oluşturan ilk varlıklar olan
İlk Yunan Mitoloji Tanrıları aynı zamanda Olimpos tanrılarından önce var
olan Titanların atalarıdır 7.
2.1. Yaratılış öyküsü

Yunan mitolojisinde başlangıçta sonsuz bir boşluk olan Khaos vardı.
Bu boşluktan Gaia: Toprak Ana, Tartaros: Ölüler Ülkesinin En Derin Yeri,
Eros: Aşk, Erebos: Yer Altı Karanlığı, Nkys: Gece, Esir: Dünyayı saran ışıklı
tabaka ve Hemera yani gün var olmuştur.
Khaos’tan çıkan Gaia, Uranus (Gökyüzü) ve Pontus’u (Denizler) doğururken, dağları yaratmış sonra da Uranus ve Pontus’la birleşerek evreni
6
7
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yunan tanrıları ile doldurmuştur. Uranus’la birleşmesinden Okeanos, Krios, Hyperion, İapetos, Koios, Kronos adında altı erkek tanrı ile altı Theia,
Rhea, ThemisPhoebe, Tethys, Mnemosyne altı dişi tanrı, Kyklop, Brontes(Gök Gürültüsü), Steropes (Şimşek), Arges (yıldırım) ve yüz kollu olarak
tanımlanan Hekatonkheirler, Kottos, Briareus, Gyes doğmuştur. Bu 12
Tanrı, Yunan mitolojisinde Titanlar olarak geçmektedir. Pontus ile birleşmesinden de Deniz tanrı ve tanrıçaları oluşmuştur. Üç erkek deniz tanrısı, Nereus, Phorkys, Thaumas ve iki dişi tanrıça isimleri Eurybia ve Keto
doğmuştur. Gaia ve Uranus’un birlikteliğinden doğan Kronos, çocuklarını
doğar doğmaz toprağın derinliğine kapatan babası Uranus’e acımaz. Uranus’ün toprağa saçılan kanlarından, Erinsyler (Öç tanrıçaları), Gigantlar
(Devler), Orman Perileri, denize düşen erkeklik organından ise Afrodit
doğar. 12 Titan bu olaylardan sonra devrilir ve Olymposlu tanrılar başa
geçerek farklı bir düzen oluşur. Bu oniki sayısı hiçbir değişmez, eğer bir
tanrı eklenirse bir tanrı görevini bırakmakta, oniki sayısı sabit kalmaktadır. 8”.
2.1.1. Tanrıların güç savaşı

Yunan mitolojisine göre, ilk güç çatışması, evrenin tahtına oturan ilk
tanrı ile ortaya çıkmıştır. Tabiat kuvvetlerinin kişileştirilmesi veya ölümsüz tanrılar halinde tasarlanması olan eski mitlerdeki tanrılar (Necatigil,1983: 11), davranışları ve özellikleri bakımından insanları andırmakta,
Yunan mitlerinin tanrıları bu duruma çok güzel birer örnek oluşturmaktadırlar. Arzularına düşkün, yemeyi ve içmeyi seven bu varlıklar, genelde
insanların işlerine karışır ve onların oluşturduğu düzene göre dünya yönetilirdi. Krallar, tanrılar için şölenler düzenlemekte, onların gönüllerini
hoş tutmaya çalışmaktadırlar. Bazen de bu tanrılar insan suretine girerek
insanlarla birlikte yaşam sürdüler.
Tanrıların taht kavgaları ve güçlerini kaybetme korkuları, ölümsüzlükleri nedeniyle daha da büyük bir etki yaratmıştır. Çünkü düşmanlar insanlar gibi ölmeyecektir. Güçlerini kaybetseler de geri almanın yolu düşmanı hapsetmek olacaktır ancak düşmanın hapiste kalacağı da meçhuldür.
Tanrılar ve tanrılarla insanlar arası çatışmaların kıskançlık, güç arzusu,
kudret savaşını kaybetme korkusundan meydana geldiği söylenilebilir
(Us, 2017:13).
SONUÇ

Ölümsüzlüklerine ve kudretlerine rağmen daha fazla güç istemeye de
eğilimli olan Yunan mitolojisi tanrıları, olağandışı yeteneklere sahip, hastalanmayan, çok üst düzey bir olay dışında yaralanmayan ölümsüz tan8
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rılardır.Güç arzusu ve yönetimi elde tutma duygusu, ölümlülerden daha
kudretli olan tanrılara bile farklı yollar denetmiştir. Mitler, içlerinde anlatıldıkları toplumun izlerini ve derslerini taşırken günümüz elitlerini de
anlamanın bir yolu bu insanın şimdiki düşüncesinin nasıl evrildiğini keşfetmektir.
Elitizm teorisine göre de itibarlı, saygın, ekonomik ve siyasi iktidara
sahip kişiler olarak görülen elitler gücü ellerinde tutmak konusunda en
az mitolojik tanrılar kadar hırslı olmuşlardır.
Bu çalışmada, güçlerini kaybetme korkusuyla yaşayan ve bu korkunun
yönlendirdiği savaşlar içine giren mitolojik tanrıların ve elitlerin verdikleri mücadeleler ortaya konulmuştur. Yapılacak olan inceleme bizi şu sonuca ulaştırır: “Elitizm teorisyenlerinden Nietzsche ve Mills ışığında kavradığımız elitizm teorisi ve ‘güç istenci’ olgusu, iktidar arzusunun antik
çağda da var olduğunu ve tarih boyunca da var olacağını kanıtlar.
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Öz: Mitolojik anlatılar, yaşam buldukları coğrafyaların sosyal dinamiklerini oluşturan kültürleri, yüzey özelliklerini ve iklimini yansıtmaktadır. Bu nedenle çalışmamızı temellendiren Tufan Mitolojisinin kaynağını eski yerleşim yerlerinde özellikle de
yoğun yağışın yaşanabileceği yerlerde aramak doğru olacaktır. İnsanları şoke eden
böylesi büyük bir doğal felaketin yaşandığını yansıtan mitolojik kaynakları Anadolu,
Mezopotamya ve Yunan kültüründe görmek mümkündür. Tufan Mitolojisi, insanların
önlenemez bir şekilde kötülüklerin kaynağı haline gelmeleri, ölümsüzlüğü bulmaları, tanrıları kızdırmış olmaları ve ya nedeni metinlerde tam olarak anlaşılamayan
durumlarda tanrıların, dönemin insanlarını cezalandırmaları üzerine kurulmuştur.
İnsanların toplumsal yozlaşmadan kaynaklı tanrılar tarafından lanetlenerek yok edileceklerine ilişkin en erken yazılı kaynaklar, Sümer çivi yazılı tabletlerdir. Baş tanrı
Zeus, insanların yozlaşarak kötülük yaymalarına öfkelenmiş, onların yok edilmesine
karar vermiştir. Yunan kültürüne giren bu mitolojik anlatıyı birçok edebi metinde de
bulmak mümkündür. Kesin tarihi ve yaşandığı yeri belirlenemeyen Tufan felaketinin anlatıları günümüze kadar aktarılarak gelmiştir. Günümüzde semavi dinlerde
de (Tevrat, İcil ve Kuran) insanların kötülükler yaparak Allah yolundan ayrılmaları
sonucu büyük tufanın yaşandığı aktarılmıştır. Tufan yazılı kaynaklardan Sümer Mitolojisine göre 7 gün ve 7 gece, Gılgamış Mitolojisine göre altı gün altı gece, Yunan
Mitolojisine göre dokuz gün dokuz gece, Tevrat metnin aktardığına göre 40 gün 40
gece sel felaketi olmuştur. Kuran’da gün belirtilmemiştir, ancak bütün kaynaklarda
olduğu gibi yaşamı kurtaran gemi bir dağa oturmuştur. Bu çalışmada Yakındoğu kültürlerinde ortak noktaların çokça yer edindiği “Tufan Mitolojisi” ele alınmıştır. Farklı
coğrafyalarda farklı zaman aralıkları içerisinde öykülerle ve yazılı kaynaklarla günümüze kadar aktarılan bu hikâyeyi kimi yerde yazılı metinler üzerinden, kimi yerde ise
arkeolojik bulgular üzerinden aktarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tufan Mitolojisi, Sümer, Gılgamış, Utnapiştim, Yunan Mitolojisi
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MYTHOLOGY OF FLOOD IN NEAR EAST CULTURE

Abstract: Mythological narratives reflect the cultures, surface characteristics and
climate that form the social dynamics of the geographies where they live. Therefore,
it would be right to seek the origin of the flood mythology based on our work in the
old settlements where heavy rainfall may be proved. This is possible to see the mythological sources, which reflect such a great natural disaster that shocked people, in
Anatolia, Mesopotamia and Greek culture.The Mythology of Flood is based on people
becoming irrepressible sources of evil, finding immortality, angering gods, or punishing the people of the period when the cause is not fully understood in the texts.
The earliest written sources that people will be destroyed by gods because of their
social degeneration are Sumerian cuneiform tablets. Zeus, the Chief God, was angry
that people were corrupting and spreading evil, and decided to destroy them. It’s
probably to meet that mythological narrative in many literary texts. The narratives
of the flood disaster, whose exact date and location cannot be determined, have been
transferred to the present day. Nowadays, in the heavenly religions (Torah, Bible and
the Qur’an), it has been stated that there was a great flood as a result of people leaving the way of Allah by doing evil. It took seven days and seven nights according to
the Sumerian mythology, six days and six nights according to the Gilgamish mythology, 40 days and 40 nights in accordance with Greek myths, and forty days and forty
nights according to the text of the Torah. The day is’nt allude to the Qur’an, but as in
all the sources, the ship that saved life has settled on a mountain. In this study, the
“mythology of flood”, where common points in the Near East cultures are widely discussed. In different geographies, stories and written sources in different periods of
time have been conveyed to the present story through written texts in some places,
and archaeological findings in others.
Keywords: Mythology of Flood, Sumer, Gilgamesh, Utnapiştim, Greek Mythology
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1. Giriş
Tarih öncesi ve Eski Çağ toplumları yaşamlarını idame ettirdikleri doğal
yaşam alanlarında felaketlerle karşılaştıklarında nedenini anlamak ve
mantıksal bir gerekçeye bağlamak için öyküsel ve mitsel arayış içerisine girmişlerdir. Mitolojiler gündelik yaşam içerisinde tanrıları, kahraman
kişileri ve doğaüstü varlıkları konu alan yazılı veya sözel anlatılardır. Bu
anlatılar toplum içerisinde ahenkli bir sistem içerisinde yer almışlardır.
Çoğunlukla geleneksel sözlü aktarım (ozanlar, rahipler) ya da yazı yoluyla yayılarak nesillere geçmiştir. Genelde ilgili olduğu toplumun dinî veya
dünyevi yaşantıları ile olan mitolojiler, rahipler veya dönemin yöneticileri tarafından benimsenirlerdi. Eski çağ insanlarının felaketlerle ilgili en
önemli miti su ile ilgili olanıdır. Su, tufan mitlerinde arındırıcı bir unsur
olarak kullanılmıştır (Sezer, 2017, s. 10). Tanrısal buyruklara karşı gelen,
yeryüzünü varlığıyla kirleten insanoğlu, su ile arındırılmış; yaşamaya değer görülen ve bu nedenle de ilahi tanrı ya da tanrılar aracılığı ile seçilmiş
olan kimseler, zarar gördükleri toplumlardan kurtarılarak yeni bir başlangıç ile ödüllendirilmişlerdir.
Tufan kelimesi eki çağ kültürlerinde farklı anlamlarda ifade edilmiştir.
Sümerler metinlerinde tufan kelimesinin karşılığı Amuru iken Babilce’de
karşılığı ise yağmur fırtınası anlamına gelen Abubu, İbranice Mabul, Arapça’da ise Tufan’dır (Eroğlu, 2007, s. 9). Genel anlamda sel yağmuru, her
şeyi kuşatan su baskını anlamına gelmektedir (Şirvan, 2016, s. 3). Eski
Mezopotamya’da uygarlık deyince akla gelen ilk uygarlık sonraki kültürlerin oluşumlarının temelini atan Sümerlilerdir. Yazılı metinlerin ışığında
yazı, dil, tıp, astronomi, matematiğin yanı sıra dinsel uygulamalarda, fal
ve büyü gibi sıra dışı inançların beraberinde kültürleri derinden etkileyen
mitoloji gibi alanlarda öne çıkan en erken uygarlık Sümerlilerdir. “Yaratılış” ve “Tufan” destanları ilk kez Sümerlerde ortaya çıkmıştır (Sezer, 2017,
s. 11). Araştırmanın konusu olan Tufan Destanı hakkında önemli bilgiler
veren Akad çivi yazılı belgelerin büyük çoğunluğu Babillere aittir. Babil
tufan mitinin kökeninin ise yapılan kazılar neticesinde Sümerlere ait olduğu ortaya çıkmıştır. Sümer kültürü bu güçlü mirası devamında Sami kavimlerine aktarmıştırlar. Sami uygarlıklarının kültür parçası haline gelen
mitolojik anlatılar daha sonra Anadolu’daki ve Yunanistan’daki farklı kültürlere geçmiştir (Kılıç, 1997, s. 50; Uncu, 2011, s. 38).
2. Yazılı Metinlere Göre Tufanın Tarihçesi

1890 yılında Nippur kazısında çıkan tablette tufan öyküsü yer almaktadır.
1914 yılında Arno Poebel, Sümer tabletlerinde tufan hikâyesini yayımlamasıyla en eski tufan hikâyesine ulaşılmış olur. Ve böylece yazılı metinde
tufanın yazılı kökeni Sümerlerde ortaya çıktığı görülür. Sümerlerin tufan
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kahramanı Ziusudra MÖ 3. binde Sümerce yazıya alınmıştır. Tufan kahramanları daha sonra Atrahasis (MÖ 1700) ve Utnapiştim (MÖ 1200) olarak Akadça yazıya alınmıştır. (Çığ, 2009, s. 17; Çoraklı, 2013, s. 8). Sümer
metinlerinde tufan kahramanı Ziusudra, Shuruppak kentinin kralıdır ve
dindar bir insan olarak anlatılmaktadır. Mitosta tanrılar, Enlil liderliğinde
insanoğlunu yok etmeye karar verir. Fakat Tanrı Enki, Ziusudra’yı gelecek
sel hakkında uyarır. Büyük bir gemi yapmasını ve hayvanları taşımasını
ister (Sezer, 2017, s. 13-14). Tabletin devamında selin 7 gün, 7 gece aralıksız devam ettiği yazmaktadır. Sel sona erdiğinde, Ziusudra’nın geminin
pencerelerini açtığı, içeri güneşin girdiğini ve Güneş Tanrısı Utu’nun karşında yere kapandığı anlatılmaktadır. Karaya çıktıktan sonra, Güneş Tanrısına birçok koyun ve öküz kurban eder. Tanrılar Anu ve Enlil’i selamlar.
Gemideki selden kurtulanlarla birlikte Dilmun kentine yerleşir. Sonsuz
bir hayatla ödüllendirilir. Tanrıların tufan kararı almalarının altında yatan
temeli yazan bölüm, geminin yapımına ilişkin bilgiler bölümlerde bulunmamakla birlikte geminin 7 gün ve 7 gece fırtınayla boğuşarak ilerlediği
metinde yer almaktadır. Bir pasajda;
Bütün fırtınalar olanca güçleriyle hep birden, hücum ettiler,
Aynı anda tufan kült merkezlerinin üstünü kapladı, Yedi gece
boyunca Tufan memleketi kapladıktan, Dev gemi fırtına ile
büyük sulara çarptıktan sonra, Güneş Tanrısı göğe ve yere
ışınlar saçarak çıktı ortaya, Ziusudra dev gemiden bir pencere açtı. Kahraman Utu ışınlarını soktu dev gemiye. Ziusudra,
kral, Kendini güneş tanrısı önüne attı, Kral bir öküz kesti, bir
koyun kesti.” (Çoraklı, 2013, s. 10).

George Smith’ten sonra yapılan kazılarda Gılgamış Destanıyla örtüşen Babil’de Akadça yazılmış olan tufan kahramanıyla bilinen Atrahasis Destanı
yazılmıştır. Destanın yazılış tarihi yaklaşık olarak MÖ 1700’lere dayanmaktadır (Çığ, 2009, s. 41). Destan’daki mitolojinin anlatımında Tanrı Enlil, insanların gürültülerinden o kadar rahatsız olmuştur ki tanrılar artık
bu gürültüden uyuyamaz olmuşlardır. Bu duruma kesin bir çare olarak
insanlığı büyük bir felaketle yok etme kararı vermiştir. Ne var ki Ea, insanların yok olmasını tanrılar için felaket olarak düşündüğünden salgına
engel olmak ister. Gizlice bilge Atrahasis’e gider. Salgından kurtulmanın
yolunu, insanların tüm yiyeceklerini Hastalık Tanrısı Namtar’a sunmalarını bildirir. Böylece olası felaket önlenmiş olur. İnsanlar tekrardan güvenli yaşamlarına döndükten sonra aynı şekilde tekrardan tanrılar meclisini
rahatsız etmeye başlarlar. Tanrı Enlil yine insanları yok etme kararı alır.
Bu kez insanlara kuraklık ve kıtlık gönderir. Tanrı Ea gizlice tekrar durumu Atrahasis’e bildirir. Ve bu girişim de Atrahasis’in aldığı önlemlerle
başarısız olur. Tanrı Enlil’in bütün yok etme senaryolarına engel olan Ea,
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Tanrı Enlil’in öfkesini üzerine çeker. Bu kez felaketi önceden Atrahasi’e
haber vermeyeceğine dair Tanrı Enlil’e söz verir. Bu yüzden doğrudan değil de dolaylı bir yola başvurur. Kamıştan duvar aracılığıyla Atrahasis’e
seslenir. Böylece Atrahasis önlemler alır.
Tufan destanının geçtiği ilk keşif Babillere ait Gılgamış Destanı’dır. İngiliz George Smith’in 1862 yılında MÖ 7. yy’da Asur kralı Asurbanipal’in
kütüphanesinden çıkan kil tabletleri çözümlemesiyle okunmuştur. Çünkü bu tabletlerden birinde Gılgamış Destanı anlatılmaktadır. Destan MÖ
1.200’lerde Babil’de Akadça yazılmıştır. Tufanın kahramanı Utnapiştim’dir.
Tufan olayını en erken yazıya döken Sümerlerin surlarla çevrili her kentinde kendisine ait bir tanrısı bulunmaktaydı ve bu kentlerde en azından
bir tane tapınak bulunmaktaydı. Yazılı belgeler ışığında Sümerlilerde ilk
olarak kral listeleri ile karşılaşılır ancak bu listeler tarihsel gerçeklerin
yanında mitolojik unsurları da barındırıyordu (Çığ, 2009, s. 15). Sümerlerin kendi tarihleri kral listelerinden elde edilen bilgilere dayanılarak tufan olayını öncesinde yaşananlar ve tufanın sonrasında yaşananlar olarak
ayırmak mümkündür. Tufandan önceki kısımlar yüz binlerce sene öncesine gidiyor. Ancak bu tarihler oldukça abartılı. Bir yılın 365 gün bir ayın
30 bir günün 24 saat olduğunu bilen Sümerlerin bu kadar uzun zamanı
içine almaları tarihlerini çok eskiye götürmek ve tufanın yakın bir tarihte
olmadığını anlatmak olabilir (Çığ, 2009, s. 16). Kral listeleri Sümerlerin
Mezopotamya’ya gelişlerinden 2000 bin sene sonra yazılmıştır. Sümer
kral listelerine göre Tufan’dan önce Sümerlilerin yaşadığı kentlerde sekiz
yönetici ve bu yöneticilerin sorumluluğunda kentler vardı. Tufan’dan sonraki ilk Sümer kentleri Kiş, Ur ve Uruk olmalıdır. Bu kentlerden biri olan
Uruk Hanedanlığının krallarından birisi destana adını veren “Gılgamış”
olduğunu kral listesinden anlıyoruz. Sümer dilinde yazılmış yaklaşık olarak MÖ 2900/2500 tarihli en eski tufan efsanesidir.
3. Tufan Olayının Köken Olasılığı

Eskiçağda büyük sel felaketinin ya da tufan olayının nedeni için iki büyük
görüş ağırlık kazanmaktadır. Birinci görüşe göre oldukça büyük bir düz
alanı kapsayan Dicle ve Fırat nehirlerinin arası (Mezopotamya) kuzeyden güneye farklı yüzeysel ortamlara ve iklim kuşaklarına sahiptir. Doğu
Anadolu’nun bin metreyi geçen dağ arası ovalardan ve bu dağlardan kıvrılarak fay kırıklarından geçen nehir, güneydeki ovalara doğru akar. Bu
bakımdan güney Mezopotamya’daki sel olayları Güneydoğu ile Doğu Anadolu’da meydana gelen hadiselere bağlıdır. Anadolu’nun doğusunda çetin geçen kış aylarında yağış kar şeklinde görülür ve yeryüzü buzlanma
halinde donar. Bu olay güney Mezopotamya’da suların alçalmasına neden
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olur. Daha sonra ani iklim ısınmasıyla güneyde güçlü sel ve taşkınlara neden olabilmektedir (Özdoğan, 2006, s. 70).
İkinci bir görüş ise Eski toplumlarda sel felaketleri inanç sistemine girerek günümüze riayet etmiştir. Akarsu boylarında yaşamak her zaman sel
beklentisini getirirken, deniz kıyısında yaşamak büyük fırtınaların yaratacağı dalgayı (kasırga, tufan vs) beklenir bir tehdit durumuna getirmiştir.
Mezopotamya’da büyük sel felaketlerinin kökenini aramak için Doğu Anadolu’ya bakmak gerekir. Doğu Anadolu’da Kömürhan Boğazı, jeomorfologlar tarafından, bir şekilde tıkanmayla oluşabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu tıkanmanın sebebi boğazın girişine yığılan kayaların tıkatmasına
bağlanmaktadır. Bu nedenle Fırat’ın yedi gün boyunca zıttı yönde ilerledikten sonra boğazın girişini tıkayan kayaları yıkarak doğal yatağında
akışına tekrar devam etmiş olabileceği ön görülür (Özdoğan,2006, s. 70).
Bu olay MÖ 4. Bin yılda da tekrarlanmamış olabilir. Boğazın belli bir süre
tıkanması, ardından Fırat’ın baraj gölü gibi dolması, dolan metrelerce
yükseklikteki suyun birden güney Mezopotamya düzlüklerine bir barajın
yıkılması gibi yayılmış olması muhtemeller dâhilindedir.
Karakaya baraj alanında, MÖ 4. Bin yılında, Obeyd dönemine ait Değirmentepe arkeolojik kazıları çok yoğun ve sert bir selin izlerini ortaya
çıkarmıştır. Fırat’ın geçtiği Urfa coğrafyasında yürütülen arkeolojik kazılarda bu durumu doğrulayacak bulgulara ulaşılmıştır. Fırat’ın önemli
barajlarından Birecik ve Karkamış sınırları içerisinde kalan höyüklerin
kesitlerinde ve özellikle MÖ 4-3. binyıl başına tarihlendirilen Birecik Zeytinli Bahçe Höyüğü’nün kesitinde tespit edilen sel tabakası kanıt olarak
sunulabilir. Bu dolgu, zaman dilimi olarak Malatya Ovasındaki Değirmentepe’de görülen büyük sel ile çağdaş olup, yine aynı döneme ait olan güneyde, Basra Körfezi yakınlarına kadar inen civardaki selin nedenine de
bağlanabilir (Özdoğan, 2006, s. 72).
3.1. Assur-Babil yorumu (M.Ö. 8. yüzyıl/XI. tablet)

Sümer tufanı kahramanı Ziusudra’dan bin yıl sonra yazılmış görülmektedir. Sümer dilindeki Ziusudra’nın adı burada Babil dili olan Akadca Utnapishtim olarak geçer. Sümer destanında olduğu gibi Utnapishtim burada
Shuruppak kentinin yöneticisidir. Burada da tanrılar Enlil liderliğinde
insanoğlunu ortadan kaldırmaya karar verir. Tanrı Ea (Enki’nin Akadca
ismi) Utnapishtim’i uyarır. Görkemli gemi yaparak içerisine gemiye bütün
türlerden canlı almasını söyler. Geminin eni boyuna eşit biçimde olacaktır
(Eroğlu, 2007, s. 59). Geminin yapımı bir hafta sürer. Utnapishtim, emirleri yerine getirdikten sonra sular yükselir, sel ve fırtına bir hafta boyunca
devam eder. Sular her yeri kaplar ve gemi Nisir Dağı’nın zirvesine yerleşir. 7. günün sonunda sel ve fırtına dindikten sonra, Utnapishtim önce bir
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güvercin salar fakat karaya ulaşamadan geri döner. Daha sonra bir serçe
gönderir serçe de döner, ardından karga gönderir (Çoraklı, 2013, s. 21).
Hayvan geri dönmeyince, suların geri çekilmeye başladığını anlar. Tanrılara kurbanlar sunan Utnapishtim ve karısı, ölümsüzlükle ödüllendirilir
ve dünyanın sonuna yerleştirilirler (Şirvan 2016, s. 4).
Sami Babillilerin Gılgamış Destanı’nın XI. tabletinin bulunması ve okunması ile birlikte İbrani yazıcıların anlattığı biçimiyle Tevrat’taki Tufan öyküsünün alıntı olduğu anlaşılmıştır (Çığ, 200, s. 16). Aynı biçimde, Babil
tufan mitinin kendisi de daha önce söylendiği üzere Sümer kökenlidir.
Çünkü 1914 yılında bilim adamı Arno Poebel, Nippur koleksiyonunun içerisinde yer alan Tufan Mitini aktaran 6 sütundan oluşan bir Sümer tabletini tercüme etmiş ve yayımlamıştır (Kramer, 1999, s. 173; Uncu, 2011, s.
39; Çoraklı, 2013, s. 8). Destanın birinci bölümü insanların ve hayvanların
yaratılışını aktararak, tufan başlamadan önce bilinen beş kentin kuruluşunu içermektedir. Bu kentler Eridu, Badtibira, Larak, Sippar ve Şuruppak’tır. Bir nedenden dolayı bu pasaj tamamıyla parçalanmışsa da tanrılar konseyinin insanoğlunu aşırı gürültü yaptıklarından yeryüzünden
kaldırmak için tufan çıkmasına karar verdikleri anlaşılmaktadır. Toplantı
dahilinde oldukça farklı cezalar da gündeme gelmiştir, ancak Hava Tanrısı Enlil insanlığın ortadan kaldırılması yönünde diretmiştir. Bazı tanrılar
alınan karardan vicdan azabı duymuşlarsa da (Çoraklı, 2013, s. 32; Sezer,
2017, s. 12) Tanrı Enlil’in bu kararına diğer tanrılar da benimsemek zorunda kalmışlardır (Köroğlu, 2006, s. 73; Eroğlu, 2007, s. 43).

Tanrı Enlil (Uncu, 1991, s. 104)
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Fakat oldukça acımasız olan bu kararın ardından insanın yaratıcısı olan
Bilge Tanrı Enki karara karşı gelmiştir. Kararları kesin olan tanrılar topluluğu Tanrı Enki’nin bu karara karşı çıkmasına öfkelenmişlerdir. Bunun
üzerine Enki, bütün tanrıların kabul edebileceği bir öneriyle insanlığın
sonunu getirecek büyük felaketten bir insan sayesinde kurtarmaya niyetlenir. Sonuçta Enki kutsal kitaplarda Nuh’a, Sümerler’de Ziusudra’ya bu
durumu iletir (Çığ, 2009, s. 53; Sezer, 2017, s. 14; Çoraklı, 2013, s. 31). Su
tanrısı Enki, dini inançları baskın olan kral Ziusudra’ya görkemli bir gemi
yapmasını buyurur. Gemiye kendisi dışında sevdiklerini de bindirerek
yok olmaktan kurtarmasını söyler (Eroğlu, 2007, s. 46).

Tanrı Enki (Uncu, 1991, s. 105)

Geminin yapılışını ayrıntılarıyla anlatan uzun pasaj kırıktır. Metnin okunan yerine gelindiğinde tufanın anlatılmasının ortasına gelinmiştir:
Olağanüstü kuvvetli bütün fırtınalar, bir olup saldırdı, Tufan
yeryüzünü kapladı, Yedi gün, yedi gece boyunca, Tufan ülkeyi
kasıp kavurdu, Koca gemi azametli sulara çarpıp dururken, Işığını yere göğe saçan Utu çıktı. Ziusudra koca geminin bir penceresini açtı, Kral Ziusudra, Utu’nun önünde yerlere kapandı,
Bir öküz kesti kral, bir koyun kesti”. (Çoraklı, 2013, s. 10).
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Metinde anlatıldığı üzere artık tufan başlamıştır. Fırtına Tanrısı Adad böğürür, Yeraltı Tanrısı Nergal, gökte tutulan okyanusu dolduracak suların
kapılarına ait direkleri kırar. Anunnaki (Tanrı Anu soyundan iki oğul)
tanrıları meşalelerinin yalazlarıyla ülkeyi ateşe verir. Tanrıların kendileri
bile dehşete düşüp göğün duvarının dibine köpekler gibi tortop olmuşlardı (Çoraklı, 2013, s. 23). Yeryüzünü kasıp kavuran fırtına tam olarak altı
gün, altı gece sürer. Ancak yedinci güne girildiğinde yatışır. Utnapiştim
gemiden dışarıya bakar, her şeyin dümdüz olduğunu ve tüm insanların ve
hayvanların balçık içinde öldüklerini görür. Gemi, Nisir Dağı’nda karaya
oturur (Sezer, 2017, s. 15). Utnapiştim bir hafta bekler ve sonrasında geminin dışına bir kumru salar. Kuş konacak bir yer bulamayıp gemiye tekrar döner. Daha sonra kırlangıç gönderilir, o da konacak yer bulamaz ve
döner. En son yollanan kuzgun yiyecek bulduğu için geri dönmez. Bunun
üzerine Utnapiştim, gemideki herkesi dışarıya bırakır ve Nisir Dağı’nda
tanrılara kurban sunar. Tanrılar hoş kokuyu alır ve kurbanın üzerine sinekler gibi üşüşürler (Açmaz, 1991, s. 88). İştar gelir, halkının yok olmasına neden olduğu için Enlil’i suçlar. Ea’nın Utnapiştim’e yardımı, tufanla
insanları yok etmesi tanrılar arasında tartışmaya yol açsa da sonunda yatışırlar. Enlil, Utnapiştim ile karısını kutsar ve onlara ölümsüzlük sunar
(Yaman, 2014, s. 60).
3.2. Semavi dinlerde tufan hadisesi

Sümer, Akad, Babildeki Ziusudra, Atrahasis, Utnapishtim Semavi dinlere Nuh olarak sirayet etmiştir. Tevrat ve İncil’deki geminin oturduğu dağ
Ararat olarak geçerken Kuranı Kerimde Cudi olarak geçmektedir. Kuranda
tufanla yalnızca Nuh kavmi helak olurken öncekiler evrensel boyuttadır.
Tanrı, insanların düşüncelerinde ve eylemlerinde kötü olduğunu, günah
işlediklerini gördü. Bu durumu Tevrat’ta şöyle dile getirdi: “Kendi yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri ve uçan kuşları silip yok edeceğim
yeryüzünden. Çünkü bütün bunları yaratmış olmaktan pişmanım”.
Zamanının insanları arasında âdil ve dindar bir insandı Nuh. Tanrı buyruğundan çıkmadı. Bu yüzden tanrının sevgisini kazandı. Nuh’u korumaya niyetli tanrı bir gemi tasarlayarak yapmasını söyledi. Gofer ağacından
yapılacaktı gemi içten ve dıştan ziftle kaplanacak, gövdeden bir arşın
yükseklikte bir çatısı olacaktı. İç kısmı, üç bölüme ayrılacaktı. Geminin
yanında bir kapısı olacaktı (Nilgün yaman, 2014, s. 61). Tanrı yeryüzüne
suları akıtacaktı. Nuh ise çocuklarını, karısını ve çocuklarının karılarını
alıp kendisine inananlarla birlikte gemiye sığınacaktı. Yanında her türlü
hayvandan bir dişi, bir erkek bulunacaktı. Aynı gemiye yeterince yiyecek
de koyacaktı. Nuh, Tanrı’nın bütün dediklerini yerine getirdi (Sezer, 2017,
s. 18).
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Amerikalı ressam Edward Hicks’ın tablosu. (1780–1849),
Nuh’un gemisine hayvanların çift olarak alınışını gösteriyor. (Nilgün yaman, 2014, s. 61).

Mezopotamya’nın kuzeyinde bulunan Cudi Dağı ve yakın çevresi tufandan sonra insanlık hayatının tekrar yeşerdiği kutsal coğrafya olarak kabul
görür. Tevrat’ın Yaratılış kitabındaki Tekvine göre insanın atası olan ve
peygamberlik vasfının ilk yüklenen Hz. Adem, Tanrı tarafından Aden cennetiyle ödüllendirilmiştir. Aden’in cennetten bir köşe olması için sulamak
gerekmektedir bunun için ise ırmak oluşturulmuştur. Dört kola ayrılan bu
ırmaktan ikisi Fırat ve Dicle nehirleridir. Diğer ikisi de Pişon ve Gihon nehirleridir (Arpa ve Dilek, 2014, s. 110). Tufan olayı yeryüzünde yaşamaya
devam eden kültürlerin tamamı içerisinde yerini almıştır. Tufanın etkisi
ve geride bıraktığı izler Mezopotamya’nın erken dönem medeniyetlerinden Sümerlerde, Akadlarda ve Babillerin destanlarından itibaren yazılı
olarak aktarılmaya başlanmıştır (Çoraklı, 2013, s. 7). Tufan hadisesi Hindistan, İran ve Yunan kültürü içerisinde kendisine yer bularak aktarılmaya devam ettiğini görüyoruz. Hint inancının tufan kahramanı Manu’dur.
Tanrılar tufanla insanlığı ortadan kaldırma düşüncesine girdiklerinde,
Tanrı Vişnu balık biçiminde yeryüzüne inmiştir. Dünyada yalnızca Manu’yu sırtına alarak kurtarmış ve onu bir karaya bırakmıştır. Manu orada
Vişnu’nun talebi üzerine ateş yakmış, yakılan bu ateş bir kadının oluşmasını sağlamıştır. İkisinin birleşmesiyle tufandan sonraki insan nesli üremiştir (Çoraklı, 2013, s. 5). En önemlisi ise Yahudi, Hıristiyan ve İslam’ın
kutsal kitaplarının satırlarında tufanı olayı benzer özellikleriyle ayrıntılı
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şekilde anlatılmıştır. Kutsal kitapların tufanla ilgili bilgilerindeki detaylarda birtakım farklılıklar bulunsa da, eski çağ halklarının hafızasında
Allah’a ve onun peygamberi Hz. Nuh’a itaat etmeyen inkârcı insanların
cezalandırılması yer almaktadır (Arpa ve Dilek, 2014, s. 110-111).

4. Sonuç
Tufan olayı insanlık tarihinde farklı kültür ve yörelere göre anlatımda çeşitlilik gösterse de, insanlar üzerinde derin izler bırakmış, insanlığı etkilemiş tarihi bir olaydır. Tufan Destanı, Sümer, Asur-Babil kayıtları dışında
Tevrat ve İncil’e Yunan efsanelerine, Hindistan’da Satapatha, Brahmana
ve Mahabharata destanlarına; İngilizlerin Galler coğrafyasındaki bazı mitoslarda, İskandinavların Edna mitosunda, Litvanya’nın mitolojik hikayelerinde ve Çinlilerin mitolojik öykülerde kısmi ayrılıklarla anlatılır.
Tufandan önce eskiçağ uygarlıklarının kaotik ortamından arınıp insanlığın tekrar başlaması ve yaşamın yeniden, yeni bir düzen içerisinde dünyada yerini aldığına ilişkin mitolojik inancı neredeyse tüm uygarlıklar
benimsemiştir. Çünkü yeniden insanlığa şans verilerek dünya üzerinden
silinmemesi tanrılar tarafından insanlığa bahşedilen bir arınma gibi algılanmaktadır. Sümer tabletlerinde Gılgamış destanıyla başlayan ve için
de tufanı barındıran mit, insanlaştırılmış ögelerin olması halkın ilgisini
çekmiştir. Tabletler içerisinde adları değişse de kahramanların yaşadıkları tufan olayı benzer hikayeymiş gibi yazılmıştır. Bu hikayeler önce Sümer sonrasında Akad, Asur, Hitit, Huri-Mitanni kültürlerine aktarılarak
Mezopotamya sınırlarının dışına taşındığını yazılı kaynaklardan anlamak
mümkündür. Tufan hikayesi toplulukları öylesine derinden etkilemeyi
sürdürmüş ki günümüze kadar kesintisiz aktarılarak yaşamaya devam
etmiştir. Ancak Tufan olayını ele alan kaynakların tahrif edilmesinden
kaynaklı ve anlatımın bölgelerin kültür öğelerine yerleşmesiyle birlikte
değişikliğe uğramıştır. Eski yerleşim yerlerinin ırmak kenarlarına konumlanması sonucunda sel taşkınlarının meydana gelmesiyle ve de bu
münferit olayın aynı biçimde başka uygarlıklarda sıklıkla tekrarlanması
sonucunda mitsel inanç sistemi içerisine yerleşmiştir. Mitolojinin daha
sistematik bir biçimde yerini tek tanrılı dinlere bırakmasıyla günümüzde
de kendinden söz ettirmesine vesile olmuştur. Ancak tufan anlatım hikâyelerinin eldeki veriler doğrultusunda en uygun anlatımın Kuran-ı Kerim
olduğu görülmektedir.
İster tufan olsun ister münferit diğer hadiseler, insan evladı doğaya karşı
sürekli bir mücadele içerisinde yerini almıştır. Savaş ve doğal afetler sonucunda bu olumsuz koşullardan ders alınması gerektiğini çıkaran insan
evladı, yaratıcıyla arasında köprü kuranlarla yollarına devam etmişlerdir.
Romalıların ve Türklerin türeyiş efsanesinde olduğu gibi Tufan olayında
da bir ulusun varlığının ortaya çıkışı söz konusudur.
254

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

KAYNAKÇA

Açmaz, H. İ., (1991). Muhtelif Dinlerde Tufan, Yayımlanmamış Doktora
Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayseri.

Altunay, E., (2015). Paganizm-2 Mezopotamya-Mısır, Hermes Yayınları,
İstanbul.

Arpa, A., ve Dilek, A., (2014). “Hz. Nuh ve Tufan Bağlamında Kadim
Mezopotamya Havzasında İkinci Medeniyet İnşası”, Akademik
Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2,2, 109-117.

Aydın, C., ve Erbay Aslıtürk, G., (2017). “Mitoloji ve Dinler Tarihi
Çerçevesinde Yaratılış: Sistine Şapeli Tavan Freskolarına Yönelik
düşünceler”, İdil, 6 (30), 715-734.
Bahadır, Ü., (2013). Hristiyan İkonografisinde Nuh Tufanı, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ankara.

Caner, F., (207). “Büyük Tufan Mitleri ve Atra-Hasis”, Karadeniz
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 3 (3), 17-26.

Çığ, M. İ., (2009). Sümerlerde Tufan Tufan’da Türkler, Kaynak Yayınları (5.
Basım), İstanbul.
Çoraklı, B., (2013). Oyun Masası (Tufan Hikâyelerinden Metaforik Bir
Uyarlama), Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Metni Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul.

Deliduman, C., ve Sezer, A., (2016). “Resim Sanatında Nuh Tufanı”, İdil, 5
(19), 105-120.
Dinç, U., (2018). “Mezopotamya’da Tanrı Anlayışının Gelişimi”, Avrasya
Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 5 (1), 64-75.
Dölek, İ., ve Özsoy, N., (2018). “Nuh Tufanı Üzerine”, Social Sciences Studies
Journal, 4 (21), 3649-3658.
Erhat, A., (1996). Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitapevi A.Ş. İstanbul.

255

YA K I N D O Ğ U K Ü L T Ü R Ü N D E T U FA N M İ T O L O J İ S İ

Eroğlu, E., (2007). Kutsal Kitaplardaki Tufan Olayının Tarihi Temelleri,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Ankara.

Karasakal, Ş., (2013). “Tufan”, dergiabant (AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi),
1 (1), 60-72.
Kılıç, Y., ve Ay, Ş., (2013). “Eski Mezopotamya’da Siyasi Örgütlenmede Din
Olgusu”, Turkish Studies, 8-(5), 387-403.

Kılıç, Y., ve Eser, E., (2017). “Eskiçağ Toplumlarının Mitolojisinde
Ölümsüzlük Arayışı (Ölümsüzlük Sembolü Olarak Bazı Bitki, Su ve
Hayvanlar)”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 4 (13), 122-156.
Kılıçaslan Kırpık, S., (2009). Türk Kültüründe Tufan ve Tufanla İlgili
Anlatılar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara.
Kıymet, K., (2013). “Hititler’de Bir Tufan Öyküsü: Atra(M)Haši”, The
Journal of Academic Social Science Studies, 6 (2), 731-746.
Kramer, S. N., (1999). Sümer Mitolojisi- İÖ Üçüncü Bin Yıldaki Tinsel ve
Edebi Gelişim Üstüne Bir Çalışma, Kabalcı Yayınevi İstanbul.

Köroğlu, K. (2012). Eski Mezopotamya Tarihi Başlangıcından Perslere
Kadar, İletişim Yayınları, İstanbul.

S. Langdon, M. A., (1923). Historical Inscriptions, Containing Principally the
Chronological Prism, W-B. 444, Oxford University Press London.

Sezer, A., (2017). Resim Sanatında Nuh Tufanı, Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Ankara.

Uncu, E., (2011). Eski Mezopotamya ve Yunan Dünyasında Din ve Tanrılar,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizli.

256

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MYTHOLOGY
U LUSLARARASI Mİ TOLOJİ SEMPOZY UMU
PROCEEDINGS BOOK
B İ L D İ R İ K İ T A B I

2-5 May 2019 / Ardahan-Turkey
2-5 Mayıs 2019 / Ardahan-TÜRKİYE
MYTHOLOGYSYMPOSIUM.COM
A R DA H A N . E D U.T R / I S O M

PAULO COELHO’NUN SİMYACI ADLI ROMANINDA
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Öz: Mitoloji: Arkaik dönemlerde toplumların aşkın güç olan evrenin yaratıcı unsurlarını anlatmak için imgeleyici göstergeleri barındıran kültürel birikimlerini düşünsel
bir tasavvurla içerisine kutsallığı ve olağan üstünlükleri katarak yoğurdukları çok katmanlı anlatılarıdır. Kendi kültürel birikimlerinden beslenen bu anlatılar kabuklarını
kırarak verdikleri mesaj itibariyle zamana yayılmışlık içerisinde değişip dönüşerek
birer evrensel kıvılcımlara dönüşürler. Bu kıvılcımlardan her biri; dünyanın herhangi
bir yerinde yaşayan herhangi bir insanına umut olur, yol olur, meşale olur. Yapıcı ve
yıkıcı potansiyele sahip insanoğlu çağın tüm zaman dilimlerinde bilgeliği, teknolojik
deneyimlerle elde ederek güç potansiyeli olarak kullanmıştır. Mitolojik anlatılarda da
bilgeliğin anahtarı insanoğluna verilmiştir. Fakat bu bilgelik teknolojik deneyimi son
safhasına kadar kullanılarak oluşturulan mekanik bir bilgeliği ifade etmez. Dünyanın
herhangi bir yerinden hayat serüvenine katılan insanın seçimler ve sınavlar yoluyla
kendini anlamlandırma yolunda varlığındaki gücü keşfetmesiyle elde edilen bilgeliği
ifade eder. Bu bilgelik, insana evreni dinlemeyi ve ona saygı duymayı öğretir. Bu anlamda kendi bilgeliğiyle evrenin bilgeliğini keşfeden insan yıkıcı değil yapıcıdır. Paulo
Coelho, Simyacı adlı romanını kurgularken mitolojik metaforlardan faydalanmıştır.
Romanda Bir çoban olarak yola çıkan Santiago geçirdiği sınavlarla bilgeliğin kutsallığını keşfederek evrenin dilini çözen bir kahraman olur. Yazar soran ve düşünen insana yeni bir tanımlama getirir: Evrenin ruhunu çözen insan…
Bu çalışmayı hazırlamaktaki amacım romanda yer alan mitolojik metaforlardan
yola çıkarak insan kimdir, insana yüklenen sorumluluk nedir, insanın olanakları ve
gücünün sınırları, evrenin dili, insanın evrenle olan ilişkisi nedir? Gibi sorulara cevap
aramak olmuştur. Teknolojiyi son safhasına kadar kullanan, ilim adı altında doğayı
cahilce yok eden, sonuçta kendi bilgeliğini de yok eden insanoğluna ilettiği mesajlar
itibariyle dikkate değer bir çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Simyacı, Kişisel Menkıbe, Evren, İnsan
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Abstract: Mythology consists of multilayered narratives where societies in the archaic periods kneaded their cultural richness that harbored imagery symbols in an intellectual contemplation and by including sanctity and extraordinariness for describing
the creative elements of the universe which is a transcendental power. These narratives, which feed on their own cultural background, break their shells and turn into
universal sparks in terms of the message they provide within being extended over
time. Any of these sparks becomes a hope, path and beacon to any person who lives
in any place in the world. Humankind, which has botch constructive and destructive potentials, has held wisdom in its hands as a potential of power by obtaining it
with technological experiences in all periods of time. The key to wisdom has been
given to humankind in mythological narratives, too. However, this wisdom does not
correspond to a mechanical form of wisdom which is created by using technological
experience to the farthest point. It corresponds to a form of wisdom that is acquired
by the person who joins the journey of life from any place in the world and discovers
the power in his existence in the path of making sense of himself through choices and
tests.
My purpose for preparing this study was to use the mythological metaphors in this
novel to seek answers for the questions of what is a person, what is the responsibility endowed on a person, the means of a person and the limit of his power, the
language of the universe, the relationship between the person and the universe? It is
a noteworthy study in terms of the messages it sends humankind, which ignorantly
destroys nature under the guise of scholarship and finally destroys its own wisdom.
Keywords: Mythology, the Alchemist, Personal Legend, Universe, Person
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1. Giriş
Mitolojik anlatılarda kurduğu düşleri gerçeğe dönüştürecek gücü tüm
evreni yaratan yazgı insana vermiştir. Bu anlamda insanın gücü kendi sınırlarını aşarak aşkınsal bir kimlik kazanır. Campbell Monomit tanımını
kahramanın sonsuz yolculuğuyla açıklar(Campbell, 2010:63-399). Kahraman yola çıkar, geçirdiği sınavlarla olgunlaşarak en başa döner. Coelho
Simyacı romanını kurgularken sıradan bir insan olan Santioga’nın hayatını Monomitsel anlamdaki evrensel yolculuğunu anlatır. Fakat evrenle
insan arasındaki ilişkiyi kalın çizgiyle çizerek evrenin dengesiyle insanın
kendini anlamlandırma yolundaki macerasının kesişmesini anlatır. Bu
denge insana evreni tanımayı ve onun diliyle konuşmayı öğretir. “Ve delikanlı evrenin ruhuna daldı, evrenin ruhunun tanrının ruhunun bir parçası
olduğunu gördü. Ve tanrının ruhunun da kendi ruhu olduğunu gördü.“(Coelho, 2018:174). Yazar, bu süreci kişisel menkıbe terimiyle açıklar. İnsan
bir şeyi tüm kalbiyle arzu ettiği zaman tüm evren bu isteğin gerçekleşmesi için iş birliği yapar. İnsanın kendi uyumuyla evrenin dengesini içseleştirebilmesi için bilgelikle kuşanması gerekir. Bilgelik ise evreni tanımaktan
geçer. Yapıcı ve yıkıcı tüm potansiyeli içerisinde barındıran insan doğaya
saygıyla yaklaşır, evreni dinlemeyi öğrenir ve en önemlisi evren ile kendi
arasında bir denge oluşturur. Tanrı, evren ve insan arasındaki denge, kozmostan kutsallığa giden bir süreç olur ve mitolojik anlatımların mayasını
oluşturur.
Mitolojik anlatıların çoğunda evrenin yaratılış oluşumu farklı olsa da
ortak olan unsur evrenin yaratıcı bir güç tarafından var edildiğidir. Yaratılışı konu edinen mitolojik anlatılarda evren, merakın canlı tutulduğu
gizemsel bir anlatıyla yoğrulur. Bu anlatılar, kâinatın bir parçası haline
gelen dağ, deniz, ova, güneş, yıldız, ay gibi evrenin oluşum süreçlerini
bilimsel bulgularla, deneylerle ya da matematiksel hesaplamalarla açıklama yoluna gitmezler. Evrenin oluşum süreçlerine kutsallık atfederler.
Evrenin oluşumundaki her süreç, kendi anlamsal boyutundan sıyrılarak
imgesel metaforlara dönüşür. Mitolojik anlatılarda güneş, ay, şimşek, rüzgâr gibi tanrıların oluşumu böyle bir sürecin sonucudur.
Paulo Coelho’nun Simyacı adlı romanında İspanya’da, Endülüs’te bir
köyde yaşayan Santiago’nun sıradan hayatı gizemsel bir maceraya dönüşür. Santiago’nun tek hayali bulunduğu mekânın sınırlarını aşarak yeni
yerler görmekti. Fakat babası ona yeni yerler gören kişinin sadece zengin
kimseler ve çobanlar olduğunu söyleyerek Santiago da çobanlığı seçerek
evinden ayrılır. Koyunlarıyla Endülüs kırlarında yer alan eski bir kiliseye
gelir. Burada daha önce gördüğü düşü ikinci kez görür. Bu düşü yorumlatmak üzere çingene kadına gider. Kadına Rüyasında bir çocuğun onu
ellerinden tutarak Mısır Piramitlerine götürdüğünü, Mısır Piramitlerine
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gelirse burada hazine bulacağını ve bu rüyayı iki kez gördüğünü anlatır.
Çingene kadının yorumu Santiago’nun anlattığı kadar kısa bir cevap olur.
Kadın Mısır’a gitmesi gerektiğini ve hazinenin orada olduğunu söyler. Bu
yorum delikanlıyı hayal kırıklığına uğratır. bir daha asla düşlere inanmayacağını söyleyerek oradan uzaklaşır. Romanın bu anlatıdan sonraki
muhtevası mitsel bir yolculuğa kapılarını aralar. “Mitolojik anlatılar düş
sayılan gerçekleşmesi mümkün olmayan olağanüstü unsurları gerçekleştirecek gücü insanın avuçlarının içerisine doldurur.” Santiago’nun rüyası
gerçeğe dönüşür. Santiago, geçirdiği sınavlarla bilgeliğin kutsallığını öğrenerek evrenin dilini çözen bir kahraman olur. Bu anlamda Coelho, soran
düşünen insana yeni bir tanımlama getirir: Evrenin ruhunu çözen insan…
Bu çalışmada insan ve evren ilişkisine Simyacı romanında yer alan mitolojik açılımlar kapsamında bir bakış açısı getirdim. Simyacı romanında
Santiago’nun hayat hikâyesi mitolojik açılımlarla süslenerek kahramanın
Monomitsel anlamda serüvenine dönüşür. Romanda yer alan mitolojik
açılımlar olan değerli taşlar yani Urim ve Thummim, Rüya, Şalem Kralı
Melkisedek, toprak, tanrı ve kâinattan yola çıkarak evrensel değerlerle
beslenen insan kimdir sorusuna cevap araladım. Bu anlamda insan: “hayaller kuran kurduğu hayalleri gerçekleştirmek için macereya katılma cesaretini ve kararlılığını gösteren sınavlar yoluyla engelleri aşarak bedel ödeyen, aşkınsal güç olan evrenin dengesini kalbinde var eden böylelikle çıktığı
yolculuğu içsel bir yolculuğa dönüştürerek bilgelik zırhını giyinen, bu zırhla
evrenin yaşam dengesini yani tüm yaratılış zincirini kutsallıkla korumayı
kendisine görev edinerek yolculuğunu tamamlayan bireydir.” Başa Dönen
insan mistik değerlerle evrenle bütünleşir. Yuvarlaklığın fenomolojisini
içsel yolculuğu ile tamamlayarak en başa döner. Mitoloji başa dönen insanın ikinci kez dünyaya gelişini anlatır. En başa dönen insan eteklerinde
bir yığın bilgelikle dönerek kahraman olarak kendini tanımlamış olur.
2. Gizemli bir Dünyaya Aralanan Kapı: Rüya

Mitolojik anlatılarda rüyanın sembolik bir dili vardır. Rüyalar tabiatüstü
gelen mesajlardır. Rüya yorumlama Tanrı’ya atfedilmiştir. Tanrı kendi isteği
doğrultusunda rüya yorumlama görevini seçilen insanlara verebilir. ”Ortak
payda rüyaların Tanrısal bir mesaj içerdiği geleceğe dair ipucu sunabildiği
yönündedir. Gerçekten hem Mezepotamya hem Anadolu toplumlarında rüyalar kehanet vasıtası olarak algılanmışlardır” (Florioti, Eser, 2013: 85) Romanda Santiago, gördüğü düşü çingene kadına yorumlatmak için anlatır,
“Gördüğün düşler hakkında bilgi almaya geldin dedi yaşlı kadın ‘ Ama düşler,
Tanrının diliyle konuşurlar. Tanrı dünyanın diliyle konuşursa bunun yorumunu yapabilirim’ ama senin ruhunun diliyle konuştuğu zaman bunu yalnızca
sen anlayabilirsin” (Coelho, 2018:29) Santiago’nun gördüğü rüya, imgesel
metaforik gizeme kapılarını aralar. Bu anlamda kahramanın maceraya çağ260
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rılmasında ilk durak yani eşik görevi üstlenir. Bilincin farkındalık eylemi
“rüya” ile başlar. Çünkü rüya ile insana hayallerini gerçekleştirme olanaklarının bilgisi verilir. Rüyasında çocuk onu elinden tutarak Mısır Piramitlerine götürür. Eğer buraya gelirse hazineye ulaşacağını söyler. Rüyasını yorumlayan falcı kadına “peki nasıl gideceğim Mısır’a?” sorusu üzerine kadın,
“ben yalnızca düşleri yorumluyorum. Bunları gerçeğe dönüştürecek gücüm
yok” (Coelho,2018:31). Mitolojik anlatıların fonksiyonlarından biri de; düş
sayılan gerçekleşmesi mümkün olmayan aşkınsal olayları gerçekleştirecek
gücü insanın avuçlarının içine doldurur. “Rüyalar ile ilgili kayıtlar incelendiğinde genel olarak rüyanın bir kahraman veya bir kral tarafından görüldüğü anlaşılmaktadır. Rüya gören neler yapması gerektiğini gördüğü rüyanın
yorumuna göre belirlemiştir. Bazen de ne yapması gerektiğini bilemeyen insanoğlu, dualar edip kurbanlar sunarak rüyalarında tanrılardan bir işaret
bir yardım beklemişlerdir “(Florioti, Eser, 2013: 86). Mitolojik anlatılarda
evren işaretlerle doludur. Rüya dili mitolojik işaretlerin diline giden bir kapıdır. Simyacı romanında Tevrat’ta geçen Yusuf kıstasından da bahsedilir.
“Firavunun gördüğü çirkin ve cılız ineklerin güzel ve semiz yedi tane ineği
yediği- düş sayesinde bu adam Mısır’ı kıtlıktan kurtardı. Adı Yusuf’tu bu Adamın” (Coelho, Simyacı:2018). Yaratılış mitlerinde Hz. Yusuf’un hikâyesinden ve iyi bir rüya yorumcusu olmasından bahsedilir. (Cömert,2006:157)
hiç kimse Fravun’un gördüğü rüyayı yorumlayamaz. Bunun üzerine doğru
yorumu Yusuf yaparak Mısır ülkesini kıtlıktan kurtarır. Bu anlamda mitolojijk anlatılarda rüyalar evrenden gelen işaretler olup bu işaretleri çözme
bilgisi yaratıcı tarafından seçilmiş insanlara verilir.
3. İnsanın Dilinden Evrenin Diline Açılan Kapı: Toprak

Yeryüzünü oluşturan dört elementten (hava, su, ateş, toprak) biridir.
Toprak hem yeryüzünü oluşturan elementlerden biri olması hem de hem
de yaratılış mitlerinde ilk insanın oluşumundaki mayayı ihtiva etmesi
nedeniyle toprağın yaratılan üzerindeki etkisi sonsuzluk arz eder. “Ölümlerle güçlenen ölümsüz toprak, ölümsüzlüğün en büyük sembolik halkası,
yaşamı veren yaşamı alan özelikle de ölümsüzlüğün kaynağı olur. Başka
bir deyişle toprak bir geri dönüşüm sistemine sahiptir. Her şeyi bünyesine
alarak özümsemekte ve onları yaşama geri döndürmektedir. Yani toprak,
yaşatır, öldürür öğütür ve yeniden şekillendirir. (Kılıç, Eser, 2017:130).
Simyacı romanında “çöl evrenin diline açılan kapı olur. Santiago’nun Mısır
piramitlerine ulaşması için geçmesi gereken Sahra Çölü vardır. Onun kişisel menkıbesine ulaşması yönünde imtihanı olur. Santiago çölde geçirdiği süre içerisinde ilk öğrendiği deneyim sabır olmuştur. Çölün sessizliği
delikanlıyı evrene kulak vermeyi öğretmiştir. Bu anlamda çöl ona yaşam
felsefesinin anlamsal metaforu olan bilgeliği öğretir. Yaşanan zorluklar ve
engeller bireyin olgunlaşmasında geçiş basamakları olur. Çöl delikanlıya
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evreni dinlemeyi ve ona saygı duymayı öğretir. Delikanlıya aşkı öğretir.
Aşkı öğrenen Santiago kalbiyle konuşmayı öğrenir. Nitekim çöl delikanlıyı içsel olarak yola çıkmasına kendi sesiyle evrenin sesindeki dengeyi
yakalamasını böylece evrenin dilini öğrenmesini sağlar. Çöl imtihandır.
Marks’taki İncil’de de geçer. Markos’a göre İncil’de “sen benim sevgili oğlumsun sözlerinden sonra şöyle devam eder: Ruh onu hemen çöle sevk etti ve
Şeytan tarafından tecrübe kılınarak kırk gün çölde kaldı. Vahşi hayvanlarla
birlikte melekler de ona hizmet ediyordu” (Campbell, 2003:320). Santiago
evrenin bilgeliğine bu anlamda kitaplar ya da bilimsel verileri kullanarak
değil tecrübe ve sınavlar yolunda kendi ruhuyla evrenin ruhu arasındaki
dengeyi keşfetmesiyle öğrenir. “işte Evren’in dilini kavrıyorum dedi ve bu
dünyada her şeyin bir anlamı var, atmacaların uçuşuna varıncaya kadar.
Bir kadına duyduğu Aşk için, içinde derin bir minnet hissetti. ‘insan sevince’ diye düşündü nesneler daha çok anlam kazanıyor” (Coelho,2018:122).
Santiago evrenin bilgeliğine bu anlamda kitaplar ya da bilimsel verileri
kullanarak değil tecrübeler ve sınavlar yoluyla kendi ruhuyla evrenin
ruhu arasındaki dengeyi keşfetmesiyle öğrenir. Böylece basit bir çoban,
Sahra Çölü’nde evrenin diliyle konuşan simyacı olur.
Mitolojik anlatılarda evren içerisinde kutsallığı barındıran bir denge
içerisinde yaratıcının kudretiyle yoğrulmuştur. Mitolojik anlatılarda olduğu gibi simyacı romanında da evren içindeki uyumdan bahsedilir. Santiago’nun çölde ilk öğrendiği unsur “sabır” olur. Bu erdem onu çölün sessizliği içerisinde çölü dinlemesini öğretir. Çöl’de delikanlıya aşkı öğretir. Bu
anlamda “kalp” evrenin diline giden bir köprü olur. “Kim ne olursa olsun
yeryüzünde her insan her zaman dünya tarihinde başrolü oynar. Ve doğal
olarak bilmez bunu.” “delikanlı gülümsedi. Hayatın bir çoban için bu kadar
değerli olabileceğini hiç düşünmemişti” (Coelho,2018:181). Böylece bir çoban evrenin işaretleri yoluyla simyayı öğrenir. Çünkü kurşunu altına çeviren bilgi kitaplarda değil evrende yer alan işaretlerdedir. Bu aşamada Santiago evrenin diliyle konuşarak rüzgâra dönüşecek bilgiyi de evrenden alır.
4. Kurtarıcı: Kral Melkisedek ve Bilgeliğin Anlamı

Şalem kıralı Melkisedek, santiago’nun Mısır’a gitmekten vazgeçtiği
anda hayal kırıklığına uğradığı anda yardıma gelir. Nitekim Melkisedek,
romanda arketipsel bir değer olan Dede korkut anlatılarındaki “Alp Bilge”
tipiyle özdeşleşir. Böylece Şalem Kralı Melkisedek mitolojik anlatıların
evrensel kıvılcımlarından biri olur. Nitekim her toplumun kenti mitolojik anlatılarında kahramana yol gösteren önünü aydınlatan bir bilge vardır. Halk hikâyelerinde geçen kurtarıcı olarak Hızır’la işlev bakımından
Kral Melkisedek benzer özelik gösterir. Eski Ahit’te doğruluk esenlik ve
Şalem Kralı olduğundan bahsedilir. “Hükümdarlığı Davut’un tahtı üzerine olacaktır. Melkisedek terkibi üzerine kâhindir. Kral gibi krallık edecek

262

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

akıllı davranacak memlekete doğruluk ve adaleti getirecek olandır. Onun
saltanatı geçmeyecek olan ebedi bir saltanattır ve krallığı yıkılmayacak
olan kraldır. (Yılmaz, 2016: 315-316) Melkisedek Santiago’nun kişisel
menkıbesinden vazgeçtiği anda ortaya çıkar. Santiago’ya hayallerinin peşinden gidecek gücü verir. “Mitlerde gördüğümüz bir şey de kurtuluşun sesinin uçurumun dibinden geldiğidir. Karanlık an gerçek dönüşüm mesajının
geleceği andır. Işık en karanlık anda görülür (Cambell, 2016:61). “Bunları
neden söylüyorsun bana? ‘Çünkü sen kendi kişisel menkıbeni yaşamaya
çalışıyorsun ve bundan vazgeçmek üzeresin’ dedi” (Coelho,2018: 40).
Santiago hayallerinden vazgeçtiği sırada Melkisedek ona yardıma gelir.
Simyacı Romanında Santiago dışında yardıma muhtaç kişilere de yardım
ettiğinden bahsedilir. Şalem Kralı evrenin bilgeliğiyle donatılmıştır. Bu
anlamda evrenin dengesini özümseyen ve öğreten kişidir. Santiago evrenin bilgeliğine giden yolu ve kişisel menkıbenin anlamını Şalem Kralı’ndan öğrenir. Simyacı Romanda Melkisedek, bilgeliği elinde bulunduran
adaletli Kral aynı zamanda evrenin dengesini yani düzenini koruyucu bir
metafor olarak mitsel anlatılarda çeşitli isimlerle ortaya çıkar. Bilgelik bireyin evrensel kozmosun zincirsel halkasını kavrayıp evrene kutsallıkla
bakmasından geçer. “Çocuk babasından bir yiyecek getirmesini ister ama
baba alt tarafı bir kuşu beslemek istemez. Ve onu öldürür. Efsaneye göre
adam kuşu öldürünce kuşla birlikte şarkıyı, şarkıyla birlikte kendisini de
öldürmüş olur. Moyers: insan çevresini yok ettiği zaman olanlar hakkında
değil mi bu hikâye? Dünyasını yok ettiği zaman olanlar hakkında? Doğayı
ve doğanın esinlerini yok ettiği zaman olanlar hakkında? Campbell: Kendi
doğasını da yok etmiş olur şarkıyı öldürür” (Campbell,2016: 43)” Moyers
ve Campbell’in diyaloğu bilgeliğin başat unsurunun şarkıyı öldürmemek
yani ekolojik denge olan doğaya zarar vermemek olduğunu söyler. Bu anlamda doğaya saygı önemli bir unsurdur. Çünkü doğayı yok eden insan
kendi bilgeliğini de yok eder. Bu aşamada Teknolojinin hiçbir safhası insanoğlunu kurtarmaya gücü yetmeyecektir.
5. Evrenin İşareti olan Mitolojik Taşlar: Urim ve Thummim

Romanda Urim ve Thummim değerli iki taş olup Kral Melkisedek tarafından Santiago’ya verilir. Melkisedek Urim ve Thummim’i şu şekilde
anlatır. “Al! Dedi, göğüslüğünün ortasına takılmış biri beyaz biri siyah iki
taş çıkartarak birinin adı Urim ötekinin adı Thummimdir. Siyah olanı ‘evet’
demektir. Beyaz olanı ‘hayır’ anlamına gelmektedir. İşaretleri yorumlamayı
başaramadığın zaman sana yardım ederler ama her zaman nesnel sorular
sor” (Coelho, 2018:46). Bu taşlar hem Yahudi dininde hem de İsrail dininde kehanet unsuru olarak kullanılmıştır. “Tanah’ta Davut’un Urim ve
Tuhummim’e başvurduğunu gösteren iki olay vardır. Bu rivayetlerde Urim
ve Thummim ifadesi kullanılmıştır. Kâhinler Urim ve Tuhummim’i Davud
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döneminin sonuna kadar kullanmışlardır. Peygamberlik müessesinin ortaya çıkmasıyla bu taşlara artık gerek kalmamıştır” (Tarakçı, 20002: 213)
mitolojik anlatılarda değerli taşlar oldukça sık kullanılır. Evrenin oluşum
sürecinde işaretler görevini üstlenen bu taşları mitler kutsallıkla yoğurarak evrenin dilini açıklamada üst dil olurlar ve insanın kendi isteklerini
gerçekleştirmesine yardımcı olurlar. Bu anlamda evreni açıklamada ve
anlamlandırmada yetersiz kalan insana işaretler yoluyla evrenin kapalı
oluşumunu açıklığa kavuşturur.
6. Evrensel Olarak İnsana Yüklenen Anlam: Aşkınsallık

Sıradan bir insan olan Santiago’nun tek amacı doğup büyüdüğü ispanyadan ayrılarak yeni yerler görmek olmuştur. Santiago hayalini gerçekleştirmek için papaz okulundan ayrılarak çoban olmaya karar verir. Çoban
olduktan sonraki sıradan hayatı evrenin oluşumsal varlığıyla kesişerek
aşkınsal bir güce dönüşür. Kul nesimi: “Senin dermanın özündedir lakin
sen bunu hissetmezsin/ ağrın da özünde sen bunu görmezsin/ öyle hesap
edersin ki zayıf mahlûksun hâlbuki ki en büyük dünya sende sığmıştır. /Sen
öyle aydın kitapsın ki onun harfleriyle gizli şeyler sende aşikâr olur. (Macidova,2017: 124). Şiirinden hareketle evren denilen koca yaratılmışlık
insanın avucu kadar küçük kalbe sığdırılabilir. Yaratılmışın en yücesi olan
insana evrende kahramanlık vasfı yüklenilir. Bu kahraman tüm mitolojik
anlatılarda evrenseldir. Cambell’in Monomit olarak tanımladığı kahramanın sonsuz yolculuğa çıkan insan çeşitli sınavlardan geçerek en başa
döner. Fakat başa dönen kahramanla yola çıkan kahraman aynı değildir.
Bilgelik zırhını giyerek erginleşmiş insandır. İnsanın çeşitli sınavlardan
sonra en başa dönmesi evrenin yuvarlaklığıyla ilgilidir. Başa dönmek yeniden doğuşu simgeler İşte her insanda olmayan ikinci doğum kahramana atfedilmiştir. Yola çıkan insan cesurdur, fedakârdır ve bedel ödemeyi
göze alır. Santiago Mısır Piramitlerine gitmek için karar verdiğinde önce
koyunlarından vazgeçer sonra canından... Piramitlere giden yol uzun ve
çetrefillidir. Çölde evrenin sesine kulak vermeyi öğrenen Santiago evrenin diliyle konuşmayı öğrenir. Bu anlamda kâinatın aşkınsallık gücünü
öğrenerek rüzgâra dönüşecek bilgiyi de keşfeder. Mitolojik anlatılardan
ve Simyacı romanından yola çıkarak evrenin aşkınsallığını kavrama yetkisi insanoğluna verilmiştir. İnsanoğlu bu bilgiyi doğadaki ekolojik dengeyi
öğrenerek özümser. Böylece insan kendi ahengiyle evrenin ahengini birleştirerek aşkınsal gücü elde eder.
7. Sonuç

Santiago’nun tek hayali bulunduğu mekânın sınırlarını aşarak yeni
yerler görmek olur. Böylelikle çoban olmayı tercih eder. Coelho, bir çobanın sıradan hayatını anlatırken romanın kurgusunu mitolojik metafor264
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larla yoğurur. Santiago, Evrenin mitolojik işaretlerinden biri olan rüyanın
çağrışımsal boyutuna kulak vererek maceraya adım atar. Fakat bir çoban
için zamanla hazineyi bulmak amaç değil araç olur. Çünkü hazineye gitmek için çıkılan yolculuk Santiago’nun içsel yolculuğu ile tamamlanır.
Bilgeliğin kutsallığını öğrenen Santiago evrene kulak vermeyi öğrenir.
Böylece evrenin yaratılan unsurlarıyla iletişime geçer. Toprak, rüzgâr ve
güneşle konuşur. Rüzgâra dönüşecek bilgiyi öğrenerek evrenin gücünü
kendisinde birleştirir. Böylece sıradan bir çoban evrenin dilini çözen bir
Simyacı olur.
Aynı düşü rüyasında farklı coğrafyanın farlı yerlerinde yaşayan iki insan görür. Santiago kendi hayallerini gerçekleştirmek için çobanlık yaptığı Endülüs kırlarından ayrılarak Mısır Piramitlerine yol alır. Diğer kişi ise
savaş mültecilerinin reisi olup rüyasında İspanya’da eski bir kilisede firavuninciri ağacının altında saklı bir hazine olduğunu görür. Santiago Mısır Piramitlerine gelir, burada kazı yapar, hazineyi bulamaz. Doğru rüyayı
gören mülteci reisidir. Çünkü hazine İspanya’dadır. Santiago hazinenin en
başta rüyasını gördüğü eski bir kilisede olduğu bilgisini Mısır Piramitlerine giderek mülteci reisinden öğrenir. En başa İspanya’ya dönerek hazinesini bulur. Saklı hazineyi iki kişi rüyasında görür… Hazineyi doğru yerde
gören savaş mültecisidir. Fakat onun sahra çölünü aşacak kadar cesareti
yoktur. Coelho bu iki insandan hareketle insana, başarıya ulaşan insanın
kararlı ve zorluklara göğüs geren insan olduğunu söyler.
Dünyaya gelen her canlının kendi hayalleri vardır. Kendilik değerleriyle örtüşen bu hayaller onun kendi kişisel menkıbesini oluşturur. İnsan bir
şeyi gerçekten kalbinde istediği zaman o istek evren ruhunda doğar ve
evrenin yaratıcı ve yaratılan unsurları insanın bu isteğini gerçekleştirmesine yardımcı olur. Simyacı romanında Şalem Kralı Melkisedek kutsallıkla
donatılmış bilge kâhindir. Onun kişisel menkıbesine gerçekleştirmesine
yardımcı olur. Evren içerisinde birçok işareti barındırır. Bu işaretler mitolojik anlatılarda imgeleyici metaforlara dönüşürler. Bu metaforların
anlamsal değeri yola çıkan her bireyin kendi hikâyesiyle özümsenir. Simyacı Romanında Santiago çölü dinlemeyi öğrenir. Kuşların hareketinden
işaretleri çözer, rüzgâr ve güneşle konuşarak rüzgâra dönüşme bilgisini
evreni yaratan yazgıdan öğrenir. Bu anlamda mitolojinin insan ve evrene
bakış açısı mistik bir gücü ifade eder. Mitoloji ve Simyacı romanından yola
çıkarak; “evren denilen koca yaratılmışlık insanın kalbinde gizlidir. Yeter ki
dinlemesini bilelim.”
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İTALYAN RÖNESANSI’NDA PROPAGANDA ARACI
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Öz: Mitler, bir toplumun ya da bütün insanlığın temel hakikatlerini yansıtmakla birlikte, zaman zaman siyasi söylemlere meşruiyet kazandırma amacıyla da kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, birkaç örnek üzerinden bazı Antik Yunan ve Roma mitlerinin
İtalyan Rönesansı’nda politik imgeler olarak kullanıldığına dikkat çekmektir.
Klasik mitolojinin Rönesans’ta kesin biçimde tanımlanmış tarihsel bir fenomen olarak yeniden doğuşuyla birlikte pek çok İtalyan sanat hamisi Yunan ve Roma mitlerini
konu edinen sanat eserleri sipariş etti. Bu sanat hamilerinden biri de, Floransa’nın
siyaset sahnesinde önemli bir rolü olan Medicilerdir. Herakles temsilleri, Rönesans’ın
bazı başyapıtlarını finanse eden bu banker ailenin muhtelif üyeleri arasında çok popülerdi. Oysa Herakles 13. yüzyıldan itibaren Floransa Cumhuriyeti’nde “tiranları yenen komünün sembolü” olarak da görülüyordu. Mediciler Floransa’nın kentsel retoriğini alıp incelikli biçimde kendisiyle ilişkilendirerek bunu kamusal ve yarı kamusal
alanlarda sergilediler.
Mitolojinin buna benzer bir kullanımı Yüksek Rönesans döneminde Roma’da da görülür. Papalık, Babil Tutsaklığı ve Batı Kilisesi Bölünmesi nedeniyle bir yüzyıla yakın
bir süre boyunca Roma’dan uzak kalmıştı. Reform hareketiyle birlikte otoriteleri iyiden iyiye sorgulanmaya başlayan papalar Roma’nın soylu aileleri, Roma yönetimi ve
yabancı ülkelerin yöneticileri üstünde tekrar tahakküm kurmak için Roma’nın kuruluşuyla ilgili mitlerden, Remus ve Romulus’un hikayesinden faydalandı.
Anahtar Kelimeler: Rönesans, Mediciler, Herakles, Remus ve Romulus, papalık
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GREEK AND ROMAN MYTHOLOGY AS A PROPAGANDA
VEHICLE IN ITALIAN RENAISSANCE
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Abstract: Although myths reflect the basic truths of a society or of all humankind,
they are sometimes used to legitimize political discourses. The object of this paper is
to draw attention to the fact that some Ancient Greek and Roman myths can be used
as political images in the Italian Renaissance.
With the rebirth of Classical mythology as a well-defined historical phenomenon in
the Renaissance, many patrons of art in Italian communes ordered artworks depicting Greek and Roman myths. One of these patrons was the Medicis who played an
important role in the political scene of Florence. Images of Hercules was very popular
among several members of this banking family who financed some of the masterpieces of the Renaissance. Hercules, however, was also seen as “the symbol of the Republic of Florence that defeated tyrants” from 13th century onwards. Identifying itself
with the civic rhetoric, the House of Medici displayed Herculean images in public and
semi-public places.
A similar use of mythology can be seen in Rome during the High Renaissance. The
Papacy remained far from Rome for almost a century due to the Babylonian Captivity
and the Western Schism. The popes, who began to be questioned thoroughly with the
Reform movement, used myths of the foundation of Rome, the story of Remus and
Romulus, in order to dominate local Roman families, the Roman government and the
princes of foreign countries.
Keywords: Renaissance, House of Medici, Hercules, Remus and Romulus, papacy

2

Lecturer and PhD candidate Duygu Şahin, Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of
Fine Arts, Turkey.
duygu.sahin@msgsu.edu.tr
269

İ TA LYA N R Ö N E S A N S I ’ N DA P R O PAG A N DA A R AC I
OLARAK YUNAN VE ROMA MİTOLOJİSİ

1. Giriş
Mitler, belli bir toplum ya da insanlığın tamamının temel hakikatlerini
yansıtmakla birlikte uygarlık tarihinde siyasi söylemlere meşruiyet kazandırmak için de kullanıldı. Bu çalışmanın amacı birkaç örnek üzerinden bazı Antik Yunan ve Roma mitlerinin İtalyan Rönesansı’nda politik
imgeler olarak da kullanıldığına dikkat çekmektir.
Propaganda söz konusu olduğunda bazı sorular önemlidir. Propagandanın toplumsal-siyasal arka planı ve amacı nedir? Propagandayı yapan
kişi/kurum kimdir? Hangi araç ve sembolleri kullanmıştır ve hedeflenen
kitle kimdir? Medici öncesi ve sonrası Floransa’da Herakles’in yer aldığı
sanatsal temsiller ile papalığın desteklediği Romulus imgeleri bu sorular
çerçevesinde ele alınacaktır.
2. Geç Orta Çağ ve Rönesans’ta İtalya

1100 yılı civarında İtalyan yarımadasındaki kentler Kutsal Roma İmparatorluğu tarafından yönetiliyordu. Fakat 13. yüzyıldan itibaren bu kentler imparatorluk yönetiminden kurtulup Antik demokrasinin yöntem ve
kurumlarını benimseyerek komünler oluşturdular. Önceleri iktidar elit
bir azınlığın elinde değildi; yönetsel kurumların başına geçecek kişiler
servet, asalet ve sınıfsal ayrımlara bakılmaksızın geniş bir tabandan kurayla seçiliyordu. Floransa’da bu sistem 1282’de kuruldu. Priori denen ve
iki yüzyıl hüküm sürecek bu görece eşitlikçi yönetsel aygıt, temsilcilerini
mesleğini kesintisiz icra eden lonca üyelerinden seçiyordu. Seçim sistemi
ve seçilebilirlik kriterleri 1328-1329 yıllarında istikrar kazandı.
13. yüzyıl ortalarında II. Friedrich (1194-1250) döneminin askeri hareketliliği, Kuzey İtalyan komünlerinde fraksiyonların doğmasına ve Signorie olarak adlandırılan despotik yönetimlerin ortaya çıkmasına neden
oldu. Bu askeri ve siyasi tiranlar, iç savaş hâlindeki komünlere istikrar
getirdiler. Floransa’da da zamanla hep aynı adayların yer aldığı seçim
listelerinin yaratılması sonucu politik bir sınıf oluştu ve Priori oligarşiye
yöneldi. Bu oligarşiye hem elit sınıf hem de novi cives olarak bilinen yeni
zenginler dahildi. 1434’te ise Mediciler komün yönetimini kendileri belirlemeye başlayacaklardı.
Floransa’da Priori’nin kuruluşu ve Signoria’ya evrilişi, kentin papalık ve
Kutsal Roma İmparatorluğu’nun çakışan çıkarları arasında kaldığı bir döneme denk gelmiştir. 1260’lı yılların başında, Hohenstaufen Hanedanı’nın
İtalyan yarımadası ve papalık üzerinde tahakküm kurmasından rahatsız
olan Papa VI. Urbanus (1195-1264), Sicilya Kralı Manfred’le (1232-1266)
savaş alanında boy ölçüşebilecek bir lider arıyordu ve Floransalı bankerleri Anjou Hanedanı’ndan Charles’ı (1226-1285) ekonomik yönden desteklemeye teşvik etti. Böylece yüz seksen bir Floransalı banker ve tüccar,
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papalığa ve Parte Guelfa’ya bağlılık yemini etti. Charles, krallığa nakit para
akışının sağlanması için Floransalı bankerlere bazı imtiyazlar vererek Güney İtalya’yı yatırıma açtı. 14. yüzyıla gelindiğinde Guelfi-papalık-Anjou
ittifakı bozulmaya başladığı hâlde Floransa yüzyılın ilk yarısında papalığın çıkarlarını koruyan, tarımsal üretimden ticari ekonomiye geçmiş
bir kentti. Ayrıca yayılmacı politikasıyla önemli bir bölgesel güç hâline
gelmişti ki bu da başlangıçtaki geniş tabanlı demokrasi iddiası ve cumhuriyetçi değerleriyle çelişiyordu. Dolayısıyla Floransa’nın Parte Guelfa’sı
atalardan gelen saygınlık ile kentsel vazifelerin büyük önem taşıdığı bir
dünyada kendini yeniden tanımlamak zorunda kaldı (Simons, 2005).
Komünü ve Floransalı yurttaşların ahlaki bütünlüğünü tehdit eden dış
mihraklara karşı savaşçı bir yurttaş olarak Herakles imgesi bu bağlamda
değerlendirilebilir.
3. Komünün Gücü: Floransa ve Herakles

1380’lerden 1430’lara kadarki elli yıllık dönemde Floransa’nın toplumsal
sınıflarının yanı sıra politika, entelektüel yaşantı, toplumsal tavır ve kurumları da değişmişti. Lonca cumhuriyetçiliği yerini yavaş yavaş oligarşiye bırakırken Floransa Toskana’daki topraklarını gittikçe genişletiyordu.
“Lonca cumhuriyeti” imajıyla çelişen bu yayılmacı politika, kendini meşrulaştıracak yeni mitlerin inşasını gerektirdi. Komün, yurtsever bir ideoloji ile Toskana’daki hakimiyetinin olumlanmasını harmanlayarak kendine cumhuriyetçi özgürlüğün savunucusu rolünü biçti (Simons, 2005).
14. yüzyılın sonu ila 15. yüzyılın başlarında hümanizm ve Antikite kültü
Floransa’nın kültürel yaşantısında önemli bir yere sahipti. Hümanistler
Herakles üzerinden yurttaşlık, cumhuriyetçi özgürlük ve erdem retoriği
geliştirdiler.
Herakles Geç Orta Çağ’a gelindiğinde çoktan Hıristiyanlaşmış bir kahramandı. 15. yüzyılda Klasisizmin canlanmasıyla onun hikayeleri de yeniden popüler oldu. Fakat Antikite’nin idealize edilmiş, kaslı, nü Herakles’i
artık sadece pagan bir tanrı değil, aynı zamanda bir virtu heroica idi. Coluccio Salutati (1331-1406), Herakles ile Antaios’un mücadelesini öfke ve
servet tutkusunun mantığın denetimiyle dizginlenmesi, hazzın kontrol
altına alınması olarak yorumluyordu. Cristoforo Landino’ya (1424-1498)
göre de Antaios mantığın tersiydi, çünkü mantıktan yoksun arzu her zaman akla karşı olurdu (Jacobsen, 1981). Antaios toprağın oğluydu, dünyevi ve bozulabilir şeyler onun bedeninde cisimleşmişti. Bu yüzden Antaios toprağa bağlı olduğu sürece (yani bizi baştan çıkarabilecek dünyevi
ve bozulabilir şeyleri arzulamaya devam ettiğimiz sürece) Herakles (yani
erdemli adam) onu yok edemezdi. Ancak ilahi olana yükselirse dünyevi
olana duyduğu tutku yok olabilirdi (Jacobsen, 1981).
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Herakles erdem sahibi kentli ve örnek hükümdarın Klasik versiyonu olması bakımından Geç Orta Çağ komünleri için aynı zamanda kentsel bir
propaganda aracıydı. 1281 gibi erken bir tarihte bile Signoria’nın mühründe “Floransa günahkarlığı Herakles’in sopasıyla yola getiriyor” yazısı
eşliğinde kullanılmıştı (Ettlinger, 1972). Geç 14. yüzyıl ile erken 15. yüzyılın yayılmacı politika sergileyen Floransası’nda haklı kuvvetin tiranlara karşı zafer kazanacağına ilişkin cumhuriyetçi övgü yükselişe geçince
Herakles’in üstünde daha çok durulmaya başlandı. Söz gelimi 1375-1378
yılları arasında Papa XI. Gregorius’la (1329-1378) olan savaş sırasında
cumhuriyetçi özgürlük, Floransa propagandasına hakim temaydı.
Floransa aslında 1260’lardan itibaren -Floransalı bankerlerin papaların
resmi bankerleri olmaları dolayısıyla- papalıkla yakın temas hâlindeydi.
Kilise’ye sadakat, kentin kendine ilişkin oluşturduğu imajın merkezindeydi. Fakat VI. Innocentius (1282-1362) 1350’lerde papalık otoritesini yeniden sağlamaya çalışırken yaşanan sınır anlaşmazlıkları sonucu Floransa, papalığı komşu kentler üzerindeki hegemonyasına karşı tehdit olarak
algılamaya başladı. Papalıkla olan savaşta komün ideolojiden faydalandı.
Salutati papalığa bağlı kentlere bir dizi mektup yazarak onları “bağımsız kentlerin özgürlüğünü sağlamak adına, yozlaşmış papalığın tiranlığını
alaşağı etmeye” çağırıyordu (Najemy, 2006). Şair Franco Sacchetti (13351400) 1377’de, Floransa’yı düşmanlarına karşı verdiği mücadeleden dolayı “Hercole novo” olarak övüp Herakles’in on iki görevini Floransa’nın
zaferleriyle kıyaslıyordu (Simons, 2008).
Aynı propaganda 1390’da Floransa ile Giangaleazzo Visconti (13511402) arasında çıkan savaşta tekrarlandı. O dönem Milan’ın başında olan
Giangaleazzo, kentin topraklarını Po Vadisi’nden Padova’ya kadar genişlettikten sonra bakışlarını Toskana’nın küçük komünlerine çevirmişti. Milan’la olan savaş sırasında, kent yönetiminde savaşı destekleyen seçkin
ailelerin başındaki Rinaldo degli Albizzi (1370-1442) 1424-1426 yılları
arasında tüm Floransalılardan “un nuova Ercole” olmalarını isteyerek
onları Visconti ailesinde şekillenmiş tiranlığa karşı zafer kazanmaya davet ediyordu (Simons, 2008). Floransa’nın, komşularının özgürlüklerini
sistematik olarak yok ettiğini yazan Milanlı hümanist Antonio Loschi’ye
(1368-1441) Salutati’nin cevabı ise Floransa’nın komşularını Milan’ın tiranlığından koruduğuydu. Roma bağımsız bir cumhuriyet ve büyük bir
emperyalist güç olması bakımından hümanistlerce takdir görüyordu.
Buna göre özgürlük ancak uyumlu bir çevrede varlığını sürdürebileceğinden, özgürlüğü seven halklar komşularının özgürlüğü için de savaşmak
zorundaydı (Najemy, 2006).
Bu noktada Herakles imgesinin komünün simgesi olan yapılarda karşımıza çıkması tesadüf değil. Santa Maria del Fiore’nin çan kulesi Campa272
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nile’nin toplumsal adalet temasına adanmış doğu cephesindeki Herakles
rölyefi (y. 1336-1343) Andrea Pisano’ya (1290-1348) atfedilir. Panelde
Herakles, sırtında Nemeas aslanı ve elinde sopası, hafif bir kontraposto
duruşla Kakos’un mağarasının önündedir. Herakles burada hırsıza karşı
adaletin yerine getirilmesini sembolize eder ve Floransa ile Pisa arasında
devam eden savaş sırasında yapılmıştır.
Herakles zafer ve maskülen erdem örneği olarak katedralin kuzey kanadındaki Porta della Mandorla’da da (1395) yer alır. Kontraposto duruşu
ve natüralist görünümüyle portalın kalan dekorasyonundaki Gotik melek
başlarıyla kontrast yaratır. Yine Porta della Mandorla’nın sol iç kapı sövesinde bu sefer görevleri betimlenmiştir. Bunlardan birinde Herakles
belden aşağısı olmayan, adeta ahlaki bir temelden yoksun Antaios’u sımsıkı tutmuş, boğmaktadır (Simons, 2008). Aynı saç, yüz ve bedene sahip
olduklarından Herakles’i Antaios’tan ayırmak mümkün değildir. Kentin
amblemi, vatanın koruyucusu alter egosuyla güreşmektedir.
Geç Orta Çağ ve Rönesans komünlerinde kentin en önemli yapılarından
biri katedralse, diğeri de kent yönetimiyle ilgili kararların alındığı palazzo
idi. Bu yüzden Herakles’le Palazzo Vecchio’da da karşılaşırız. Günümüzde
Palazzo Vecchio’da komünün cumhuriyet döneminden kalan tek fresko
ikinci kattaki Sala dei Gigli’de, çünkü yapının iç dekorasyonu 16. yüzyıldan bu yana bir hâyli değişti. Bununla birlikte günümüze ulaşabilmiş
edebi eser ve resmi kayıtlardan 1482’den önceki dekorasyona dair bilgi
edinmek mümkün. Rubinstein, 15. yüzyıldan kalma bir zibaldone’de burada bir Herakles freskosu olduğunu öne sürer (Rubinstein, 1987). Buna
göre 1385-1414 yılları arasında resmedilmiş tam boy Herakles resminin
altındaki mermer titulus’ta yer alan politik mesaj son derece açıktı: “Tıpkı
benim gibi erdemin temsili olan Floransa, nankör kentleri yerle bir ederek zalim tiranları yendi.”
Sala dei Gigli, Palazzo Vecchio’nun iki geniş salonundan biri olup kentin
kalburüstü vatandaşlarını özel toplantılarda ağırlarken kullanılıyordu.
Salonun batı duvarında, Sala di Udienza’ya açılan kapının frizinde, Benedetto da Maiano’ya (1442-1497) atfedilen Herakles rölyefi (y. 1470) hâlâ
görülebilir. Kadın başlı kanatlı deniz canavarlarını dizginleyen çıplak adamın, aslan derisi giymiyor olsa bile, elinde tuttuğu sopa nedeniyle Herakles olduğu açıktır (Donato, 1991).
4. Mediciler ve Herakles

Herakles uzun zaman boyunca Floransa’yla ilişkilendirildi. Fakat Medici
ailesi 1434’te sürgünden geri döndüğünde, başka pek çok şeyin yanı sıra
kentin görsel dilini de sahiplendi. Bir yüzyıl sonra Herakles Medicilerle
birlikte anılmaya başlanacaktı.
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Cosimo de’ Medici (1389-1464), Avrupa’nın en büyük uluslararası bankacılık şirketinin lideriydi. Ticaret ve bankacılık eğitimi almış, ama amatör/
profesyonel sanatçı ve akademisyenlerle uzun yıllar kurduğu ilişki sonucu kendi kendini eğitmişti. Cosimo’nun liderliğinde Medici ailesi birbirine
daha bağlı bir birim oluşturarak nüfuzunu uzak akraba, aile dostu ve destekçilere kadar genişletti. Aile, Floransa’daki toplumsal ve siyasal varlığını buna borçluydu.
Medici Hanedanlığı Floransa yönetimindeki hak iddiasını sürdürürken
Herakles imgesinden faydalandı. Lorenzo de’ Medici (1449-1492) kişisel
amblem olarak kendisine bu yarı tanrıyı seçmişti. Herakles, Lorenzo’nun
hümanist çevresinde aktif yaşantının, kentsel değerlerin ve yurttaşlık
erdemlerinin temsili olarak görülüyordu. Landino, Disputationes Camaldulenses’inde (1472) başkahraman olarak seçtiği eski öğrencisi Lorenzo
üzerinden tefekküre dayalı yaşama karşı vita activa’yı savunuyor, yaşayan
bir Herakles olarak Lorenzo’yu zalim tiranları cezalandırıp uluslara adalet ve özgürlük götüren, aktif yaşantının kusursuz örneği olarak övüyordu
(Simons, 2008). Antonio del Pollaiuolo (1433-1498) Lorenzo için Hydra,
Nemeas aslanı ve Antaios’la dövüşen Herakles temalı üç büyük tuval yapmıştı. Günümüze kalmamış bu tuvaller 1460’ta Palazzo Medici’nin Sala
grande’sinde sergileniyordu. Kayıp tuvallerden kanıt olarak Antonio Polloialo’nun iki küçük yağlı boyası günümüze ulaşabilmiştir. Bunlar muhtemelen büyük boy tuvallerden on yıl sonra yapılmış, bir masa ya da altar panosunu süsleyen panellerdi. Pollaiuolo 1470’lerde, büyük ihtimalle
yine Lorenzo için ufak boyutlu bir Herakles ve Antaios heykeli de üretmiş,
Herakles’i betimlerken Porta della Mandorla’daki modeli takip etmiştir.
Floransa kuşatmasının ardından Kutsal Roma İmparatoru V. Karl’ın
(1500-1558) 1530’da Floransa’yı yönetecek kişiyi sadece kendisinin atayacağını ilan etmesi Floransa tarihinde yeni bir dönemin başlamasına
neden oldu. Karl’ın Medici Hanedanı’na yetki vermesinin ardından zaten
Medici ailesinin bir üyesi olan Papa VII. Clemens (Giulio di Giuliano de’
Medici, 1478-1534) kentin başına Alessandro de’ Medici’yi (1510-1537)
getirdi. Böylece Floransa’daki sözde cumhuriyet yönetimi resmen monarşiye dönüştü. Bu esnada Floransa’da Herakles’e duyulan ilgi sönmeye yüz
tutmuştu, fakat ilk iki Medici dükünün Herakles retoriğine yeniden ilgi
göstermesi sonucu yarı tanrıya ilişkin hikayeler 16. yüzyılda tekrar popülerlik kazandı.
Floransa’nın dükalığa dönüşümü, Medicilerin kentin meşru hükümdarları olarak resmi temsillerini gerektirmişti. Alessandro ve I. Cosimo (15191574) döneminde bu yeni mesaj, beraberinde getirdiği sembol ve alegorilerle portrelere yansıdı. Cosimo’nun Geç Orta Çağ Floransa mührünü
örnek alan kişisel mühründe (1532) Herakles sol elinde Nemeas aslanının
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postu, omzunda sopası, teyakkuzda betimlenmiştir. Niccolò della Casa’nın
(1543-1548 arası faal) hazırladığı gravürde ise (1544) Cosimo Klasik bir
törensel zırh içindedir ve zırhın bacak kısmında Herakles’in on iki görevinden sahneler betimlenmiştir. Vasari’nin sözünü ettiği, Cosimo’nun su
kanalları ve kamusal kurumların inşasından hukuksal alandaki reformlarına kadar gerçekleştirdiği on iki işe ithafen 1560’lardan sonra bastırdığı
on iki madalyon ise Herakles’in on iki görevi ile Cosimo’nun zaferleri arasında ilişki kurar (Forster, 1971).
Cosimo, Herakles temalı bir dizi heykel siparişi de vermiştir. Vincenzo de’
Rossi (1525-1587) 1563’te I. Cosimo için gerçek insan boyutlarından dört
büyük Herakles heykeli yapmıştı. Heykeller 1592’de Palazzo Vecchio’nun
Sala grande’sinde duvarların hemen önünde sergileniyordu (Utz, 1971).
Cosimo büyük ihtimalle Herakles’in Floransa’nın kurucu ve koruyucusu
olduğuna ilişkin geleneksel kişileştirmeyi hatırlatarak salonun vatanperver tınısı güçlendirmek için bu konuyu seçmişti. Floransa dükü Medici
yönetiminin meşruiyetini Floransa’nın sembolüne, kendi kişisel erdem ve
maskülen gücünü ise hanedanın alegorilerine bağlıyordu.
5. Antik Roma’nın Mirasçısı olarak Papalık: Remus ve Romulus Miti

Papalık 14. yüzyılın büyük çoğunluğunu Roma’da değil, Güney Fransa’daki Avignon’da geçirmiştir. Önce Fransız asıllı Papa V. Clemens’in (12641314) hastalığı nedeniyle 1309’da buraya taşınmıştı. Sonraki papalar da
-İtalya’daki Hıristiyan cemaatin papalığın Fransa kralının denetim altına
girmesinden ve Fransızlara ayrıcalık tanımasından hoşnut olmamasına
rağmen- Avignon’da kalmaya devam ettiler. 1377’de papalık eyaletlerinde isyan çıktığında XI. Gregorius papalık makamını tekrar Roma’ya taşıdı. Gregorius Roma’ya döndükten kısa bir süre sonra öldüğünde pek çok
kardinal Avignon’a dönmek istedi, ama Romalıları öfkelendirmemek için
VI. Urbanus’u (1318-1389) papa seçmek zorunda kaldılar. Kardinallerin
aksine Urbanus’un niyeti Roma’da kalmaktı. Dolayısıyla hem bu nedenle
hem de kardinaller meclisinden çekilmeyi reddettiği için Kilise’nin desteğini kısa sürede yitirdi. Bunun üzerine kardinaller ilk seçimin baskı altında yapıldığı için geçersiz sayılması gerektiğini öne sürerek Cenevreli Robert’i (1342-1394) papa seçip papalık makamını Avignon’a geri taşıdılar.
Sonuçta iki papa da tahttan vazgeçmedi; birbirlerini aforoz edip sınırlı bir
bölgede hüküm sürdüler. Böylece Batı Kilisesi ikiye bölünmüş oldu.
1409’a gelindiğinde kardinaller meclisi son papalar arasındaki anlaşmazlığı nihai olarak çözmeye kararlıydı. Bu nedenle Roma’nın papası XII. Gregorius (1326/1327-1417) ile Avignon’un papası XIII. Benedictus’u (13281423) Constance’da bir araya getirdiler. İki papanın da konsilin çağrısını
karşılıksız bırakması sonucu bir üçüncü kişi, V. Alexander (y. 1339-1410)
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papa seçildi. Büyük Bölünme ancak 1417’de, V. Martinus’un (1369-1431)
seçimiyle son buldu.
Böylece 15. yüzyılın başında papalık Roma’ya döndüğünde şöyle bir manzara söz konusuydu: Romalılar terk edildikleri için kırgındı. Kilise olumsuz bir imaj sergilemekteydi; yozlaşmış ve güçten düşmüş görünüyordu.
Hazine boşalmış, papalık Orta İtalya’daki eyaletlerin kontrolünü kaybetmişti. Kardinaller meclisi Kilise’nin bir daha bölünmemesi için meclis yetkesini papanın otoritesine üstün kılmış, dolayısıyla Hıristiyan dünyasının
en önemli ruhani makamı olmuştu. Kısacası papalığın hem İtalya’da hem
Hıristiyan dünyasında otoritesini geri kazanması gerekiyordu.
Hemen hemen aynı dönemlerde Floransa’daki hümanizm hareketi ve
ideal yurttaşlık anlayışı Roma’da da kendini göstermeye başladı. Hümanistler kentin tarihini, özellikle de Roma’nın cumhuriyet geçmişini araştırıyorlardı. Kentin sanatına ve mimarisine ilgi artmış, Antikite’nin kahramanları tekrar popüler olmuşlardı. Papalık Roma’ya geri döndüğünde
hümanistler Avignon döneminde cumhuriyetçi özgürlük üzerinden şekillendirdikleri retoriği değiştirerek papanın otoritesini pekiştirmede
kullandılar. Yüksek Rönesans’ta papalık maiyeti hümanistler için çekim
merkezi hâline geldi. Lorenzo Valla (1406-1457) Roma başpiskoposunun
Antik Roma’nın kültürel mirasçısı olduğunu savunurken V. Martinus da
Babil Tutsaklığı sırasında harabeye dönmüş Roma’yı yeniden inşa ediyordu (Marsh, 2013). Roma’ya 11. yüzyıldan beri Colonna, Orsini ve Conti
gibi soylu aileler hakimdi. Papalığın dönmesi bile bu fraksiyonlar arasındaki anlaşmazlıklara son vermemişti. Papaların bir yandan bu yerel aristokrasiyle, bir yandan da Roma yönetimi ve papalık toprakları üzerinde
hak iddia eden dış güçlerle baş etmesi gerekiyordu. V. Martinus, papaların
Roma’nın mirasının sahiplendiğini göstermek istiyordu; Romulus’la bağlantılarını gösterebilirlerse Roma halkının gözünde tekrar değer kazanabilirlerdi. Çabaları sonuçsuz kalmadı; kenti eski ihtişamına kavuşturmak
için sergilediği çabalarından dolayı “üçüncü Romulus” olarak adlandırıldı. Sonraki papalar da onun izinden gitti. IV. Sixtus (1404-1484) 1471’de
komünün yürütme organı Conservatore di Roma’ya çok sayıda heykel bağışladı. Bunların arasında en çarpıcı olanı şüphesiz Capitoline Kurdu’ydu.
Uzun süre Etrüsk sanatı örneği kabul edilen bu bronz heykel aslında 11
ila 12. yüzyıllar arasında üretilmiştir ve Roma’nın ikiz kurucuları Remus
ve Romulus’u emziren dişi kurdu betimler. Sixtus bu bağışıyla hem papalığı Roma’nın Antik kurucularıyla ilişkilendirmeye hem de muhtemelen
Conservatore di Roma’ya Roma’nın gerçek yöneticisinin kim olduğunu
hatırlatmak istiyordu.
Papalık bu dönem Antik Roma mitolojisini Hıristiyan mitolojisiyle yan
yana getirerek Roma’nın Hıristiyan kurucularının pagan kurucularından
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daha üstün olduğu iddiasında da bulundu. Papalar, İmparator Augustus
ile senatörlerinin Capitoline Tepesi’nde Meryem ve Çocuk İsa’yı gördüklerine ilişkin popüler bir Orta Çağ efsanesini tekrar gündeme getirip Romalı
imparatorların Hıristiyanlığın üstünlüğünü kabul ettiklerini, hatta Santa
Maria in Aracoeli Kilisesi’nin bu yüzden Capitoline Tepesi’ne kurulduğunu öne sürdüler (Marsh, 2013).
Bu iki temanın birleşimini Palazzi Pontifici’deki Sala di Constantino’da
yer alan freskolarda görmek mümkün. Raffaello (1483-1520) burada
hem della Rovere ailesinden II Iulius (1443-1513) hem onun ardından
gelen Medici ailesinden X. Leo (1475-1521) için çalışmış bir ressamdır.
İki papanın farklı mizaç, beğeni ve politik gündemleri vardı, fakat ikisi
de Roma’nın papalığın kanatları altında eski kültürel ve siyasal önemini
geri kazanması hedefliyordu. 13. yüzyıldan kalma bir bina olan Palazzi
Pontifici’yi V. Nicolaus genişleterek yeniden inşa ettirmiş, VI. Alexander
da yapının kuzey kanadındaki bazı daireleri kullanmaya başlamıştı. II. Iulius -pek de hoşlanmadığı Alexander’ın eski dairelerinde kalmak istemediğinden- 1507’de Stanze adıyla anılan ikinci katı yeniden dekore ettirdi.
Raffaello’nun 1519’da dekorasyon programını üstlendiği salon, bu kattaki
Sala di Constantino’dur. X. Leo buraya İmparator I. Constantinus’la ilgili
dört büyük sahnenin resmedilmesini istiyordu. Freskolar salonun duvarlarının merkezinde, yanlarında erdem alegorileri ve Erken Dönem Hıristiyanlıktan sekiz papanın temsilleriyle birlikte yer alacaklardı (Jong, 2012).
Raffaello 1520’de ölünce öğrencileri Giulio Romano (1499-1546) ve Giovanni Francesco Penni (1490-1528) ustalarının çizimlere dayanarak fresko programını tamamladılar. Bunlardan Haçın Görünüşü (1520-1524)
Pons Milvius’u yenmeden önce Constantinus’un gökyüzünde “Bu işaretle
fethedeceksin” yazısını gördüğü anı betimler. Aslında Raffaello resmin
fonuna 1520’de, Vatikan’daki locadan, freskonun bulunduğu duvarın arkasındaki pencereden görünen manzarayı resmetmiştir. Ancak resmin
neredeyse merkezinde, fondaki Hadrianous Mozolesi ile Vatikan arasında kalan yerde Romulus Piramidi de görülür. Romalılar, VI. Alexander
tarafından San Pietro Bazilikası’na mermer lazım olduğu için yıkılan bu
yapının Roma’nın kurucusu Romulus’un mezarı olduğuna inanıyorlardı.
Gerçekte var olmayan bu yapıyı resme ekleyerek Raffaello’nun X. Leo’nun
yabancı elçi ve yöneticileri ağırladığı odada izleyicilere vermek istediği
mesaj tahmin edilebilir.
6. Sonuç

Bir Rönesans eserinde bugün estetik bulduğumuz unsurlar, muhtemelen
kendi döneminde eserin siyasi ve ahlaki içeriğine dahildi, çünkü sipariş
edilen resim ya da heykel hemen her zaman haminin kendi gündemine
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hizmet ediyordu. Bu bağlamda 14. ve 15. yüzyılda üretilmiş bir Herakles temsiline baktığımızda söz konusu eser hiçbir zaman sadece bir Antik
dönem kahramanını göstermez. Pollaiuolo’nun tabloları Lorenzo de’ Medici’nin odasında sergilendiğinde başka, Mediciler sürgüne yollandıktan
sonra Palazzo Vecchio’ya taşındığında farklı anlamlar kazanmıştır. Kuşkusuz Rönesans’ta üretilmiş eserlerin tek amacı propaganda değildi, ama
kabul etmek gerekir anlam katmanlarından birini de bu oluşturur.
Herakles 13. yüzyıldan itibaren Floransa komününün amblemiydi ve kentin sembolik yapılarında sık sık kullanıldı. Buralardaki temsiller kolektif
bir politikadan elitist bir politikaya geçişin izlerini taşıyordu ve ayrıcalıklı
bir gruba hizmet eden kentsel bir imajın oluşumuna katkı sağladılar. Floransa’nın emperyalist politikası görsel ve kentsel bir düzenle harmanlandı. Erdem timsali maskülen bir kahramanda cisimleşmiş, “tiranlığa karşı
zafer kazanan özgürlükçü savaşçı” imajı oluşturuldu. Mediciler Floransa’nın kentsel retoriğini alıp incelikli biçimde kendisiyle ilişkilendirerek
bunu kamusal ve yarı kamusal alanlarda sergilediler.
16. yüzyılda papalık da hümanizmin etkisiyle Roma’nın kuruluş mitlerine sığındı. Babil Tutsaklığı süresince Roma ve papalık topraklarında kaybettiği otoritesini geri kazanmak için Remus ve Romulus mitini yeniden
şekillendirerek papaları Roma’ya ve Antik Roma’nın kurucularına bağladı. Dünyevi erkin temsilcisi Romulus, Hıristiyanların ruhani lideri olarak
papanın imajını tazeledi.
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Mit asırlardır varlığını sürdüren, daha çok geçmişte ilkel olarak kendisini göstermesine rağmen günümüz modern yaşamda da var olan bir kavramdır. Mitoloji sanatın
her döneminde etkili olduğu gibi giyimde de varlığını sürdürmektedir ve estetik bir
değere sahiptir. Birçok sanat eseri kendi içerisinde mitolojik hikâyeler barındırmış ve
bu eserler insanların yaşam biçimlerini de etkilemiştir. Günümüze kadar ulaşan bu
sanat eserleri ölümsüz olarak nitelendirilip birçok sembol ve hikâyede yaşatılmaktadır. Çalışmada geçmişten günümüze kadar ulaşmış gerek motif gerek aksesuar olarak
giysilerde bulunan mitolojik öğeler yorumlanmış ve hikâyelerine yer verilmiştir. Ayrıca bu giysilerin özgünlük, estetik ve üretim gibi konularına da değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tekstil, mitoloji, giysi, sanat, estetik

INTERPRETATION OF MYTHOLOGICAL CLOTHING
The myth is a concept that has existed for centuries, although it has emerged as a
primitive in the past, and exists in today’s modern life. Mythology is effective in every period of art as well as in clothing and has an aesthetic value. Many works of art
housed mythological stories, which influenced people’s lifestyles. These works of art,
which have survived to the present day, are regarded as immortal and live in many
symbols and stories. In the study, mythological elements, which are found in clothing
as a motive and accessory, have been interpreted and their stories have been mentioned. In addition, the originality, aesthetics and production of these garments were
also discussed.
Keywords: Textile, mythology, clothing, art, aesthetics
1

Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Türkiye.
eminekau.tip@mail.com
281

M İ T O L O J İ K G İ Y S İ L E R İ N S A N AT S A L AÇ I DA N
YORUMLANMASI

1. GİRİŞ
Geçmişten günümüze kadar gelen süreç içerisinde çeşitli yöntemler ile
kayıt altına alınan mitolojik unsurlar sanatın hemen hemen her alanında
varlığını sürdürmektedir. Destan, efsane, masal gibi sözlü olarak aktarılan kültürel anlatılar zaman içerisinde sanatçının elinde heykele, tabloya,
filme vb. yansıtılarak somutlaştırılmıştır. Mitolojiyi yorumlayan ve sanat
eserlerine dönüştüren sanatçılar günümüze kadar mitolojiyi eserlerinde kullanmışlardır. “Bu bağlamda sanatçı, işlediği konu ve resimlerde,
mitolojik hikâyelerin klasik sanatta işlenen alışılmış görüntülerin dışına
çıkarak, resim ve heykelin geleneksel dilini kullanarak günümüz sanatında kendine has farklı imgeler oluşturmuştur” (Mansuroğlu, 2018, s. 2).
Örtünme ve korunma amaçlı giyinme, zamanla toplumsal sınıf göstergesi
halini almış ve farklı yaşam biçimlerini, kültürlerini yansıtmışlardır. İlkel
çağlarda insanlar avladıkları hayvan postları ile örtünmüşler ve avladıkları hayvanların kemik, diş ve tüylerinden aksesuarlar yaparak giyinmişlerdir. Zamanla da buluşların yapılması ve toplulukların gelişmesiyle farklı
malzemelerle giyim kuşam oluşturulmuştur. Bu bilgiler ışığında birçok
mitolojik giysi örnekleri bulunmakla birlikte her bir giysinin farklı sanatsal anlamları vardır. Ayrıca mitolojik giysilerdeki figürler ve aksesuarlar
da giysiye farklı anlamlar katmışlardır. Mitolojik Giysilerin Sanatsal Açıdan Yorumlanması adlı çalışmanın konusu Türklerde ve Dünyada mitolojik giysilerin hem antropolojik hem de kültürel özellikleri incelenmiştir.
Farklı özellikte olan mitolojik giysilerin ve bu giysilerle ilişkili durumlar
incelenerek ilgili toplulukların inanç ve düşünce yapısı değerlendirilerek
sanatsal açıdan yorumlanmıştır.
2. TÜRKLERDE MİTOLOJİK GİYSİLER

Türklerde mitolojik söylemlerin Şamanizm’den geldiği düşünülmektedir
ve yapılan saha araştırmalarından çıkarılan sonuca göre Arslan, Türk Şamanizmini şu şekilde açıklanmıştır:
Türk Şamanizm; Orta Asya, Batı ve Doğu Sibirya Türk kültürü başta
olmak üzere, geniş anlamda Türk Dünyasının yaşayıp, bugüne kadar yaşattığı Türk kültürünün bel kemiğidir denilebilir. Türk kültürü, bir anlamda, Şamanizm ekseni etrafında döner. Orta Asya ve Sibirya’da bulunan kaya resimleri bilim adamları tarafından, ilk Türk
Şamanizm’inin, Milattan Önce iki bininci yıla kadar uzanan fiziki
delilleri olarak kabul edilmektedir. Baykal Gölü’nün çevresinde bulunan kaya resimleri, Şamanların, Milattan Önce iki bininci yılların
ortalarında, Türk Şamanlarının mevsimlik merasimler düzenlediğini göstermektedir (Arslan, 2007, s. 53).
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Yardımcı, şaman giysilerini şu şekilde açıklamıştır:

Şaman elbiseleri Şaman’ın mertebesine göre gruplandırılmaktadır
ve Şaman elbisesinin donanımları Şaman’ın uzmanlaşması ile birlikte artmakta ve değişiklik göstermektedir. Acemi Şaman’ın giysileri tecrübesizliklerinden dolayı sadedir ve Şamanlar arasındaki
hiyerarşik düzeni belirler. Deneyimli bir Şaman’ın elbisesi, ağırlığı
oranında hareketleri de kısıtlayıcıdır ve farklı alanlarda uzmanlıkları olabilmektedir. Bu durum birden fazla elbise çeşitliliğine sahip
olmalarını gerektirmektedir. Bazen de bu çeşitliliğin aynı elbise
üzerinde toplanması, Şaman’ın ayinleri sırasında hem aşağı hem
de yukarı dünyaya seyahat edebildiği şeklinde yorumlanmaktadır.
Ancak bazı giysilerdeki sembolizm zenginliği, Şaman’ın aynı elbiseyi farklı görevleri gerçekleştirmede kullanıyor olabileceğini de
düşündürmektedir (Yardımcı, 2017, s. 463).

Bayat, Şaman ve Şaman giysileri hakkında şu şekilde açıklamıştır:

İlk şamanlar kadınlardan oluşuyorken daha sonraları erkeklerde
yoğunlaşmıştır. Transa geçmek şamanlar için çok önemlidir bu
yüzden topluluklardan uzakta yaşarlar. Şaman giysileri, gerçeküstü
varlıkları görme, onlarla iletişime geçme aracıdır. Türk Şamanlarının giysi ve davul Türk Şamanlarının kuşanması olarak bilinen özel
kostüm beş çeşit giysiden; manyak denilen palto, maske, başlık,
ayakkabı ve demir objelerden meydana gelmektedir. “Bunların içinde en önemlisi manyak ve başlıktır. Bununla beraber Şamanların
bellerine bağladıkları kırmızı renkli kuşaktan da söz edilir. Şaman
başlığı, yüze geçirilen maske, ayağa giyilen ayakkabı, demir veya çeşitli metallerden kesilerek “manyak”ın üzerine dikilmiş anlamı olan
sembollerden oluşmaktadır (Bayat, 2006, s. 174).

Resim 1. Asya Şaman Giysisi
(http://www.halukberkmen.net/pdf/92.pdf)
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Şaman giysileri birçok anlam taşımakta ve Bayat’a göre şöyle tanımlanmaktadır:

Giysi olmadan Şamanın kötü ruhlarla savaşı imkânsız hale geldiğinden Türk Şaman metinlerinde Şamanın, ruhların izni ile ilk olarak
manyak yaptığı söylenmektedir. Ancak şunu özellikle kaydetmekte
yarar vardır ki Şaman, giysisini yalnız merasim zamanı kuşanır, diğer durumlarda o da toplumun bir ferdi gibi giyinir. Şaman inancına
göre yardımcı ruhların ya tamamı ya da bazıları giyside yaşar. O nedenle Şaman giysisi, Şamanın simgesel dünyasında önemli yer tutar
ve şamanın sosyal statüsünün göstergesidir (Bayat, 2006, s. 54).

“Popov’a göre kostüm, insan ömrü ile birebir bağlantılıdır. Nitekim giysinin bozulması ve zarar görmesi sahibine hastalık veya ölüm getirir.
Ngasanlar, insanın giysisi kalbi gibidir, onu bozmak, tahrip etmek olmaz,
derler. Aynı durum Türk Şaman inancında da sabit bir yere sahiptir” (Popav, 1976, s. 34). “Türk Tarihi’nde Cengiz Han, şaman inancına sahip, yaşantısında da bu inancı gösteren ve Moğol kültürüne sokmuş bir liderdir.
Şaman gösterilerinde üzerine giydiği özel giysi ve “manyak”ını özel muhafaza ederek her gittiği yere götürmekteydi” (Boyle, 1977, s. 179). Her
yere götürdüğü bu giysiye kutsal bir gözle bakar ve özel zamanlarda giyinerek transa geçerdi. Trans halinden çıktıktan sonra transtayken gördüğü
şeyleri kâtibine anlatarak aynen yazdırırdı. Bu bilgiler ışığında amaçlarını
planlardı. Taç ve altın eski zamanlardan buyana giysileri tamamlayan öğelerdir. Türklerde altın taç, takan kişinin; sosyal yapısını, inancını, kültürünü yansıttığı görülmektedir. Aydın, kıyafet üzerindeki aksesuarlarla ilgili
şöyle bir buluştan bahsetmektedir:
1970’li yıllarda Kazakistan’da yapılan kazıda, İÖ 5. ya da 4. yüzyıldan kaldığı sanılan kurgandan, altın giysilerle gömülmüş genç bir
erkek cesedi bulunmuştur. Yapılan araştırmalar, bu Genç Alp’in
Türk kültürüne ilişkin olduğunu ortaya koymuştur. Mireli Seyidof,
gencin tacı üzerindeki figürlerin Türk mitolojisini, efsane dünyasını yansıttığını göstermiştir. Çalışmada, bu bilgilerin ardından, tacın
üzerindeki figürler şu başlıklar altında ele alınmıştır: Dağ motifi,
Ağaç motifi, Kuş motifi, Aslan motifi, At motifi, Keçi motifi, Keçiboynuzlu, kanatlı at motifi, Ok motifi, şeklindedir. Türk mitolojisinde
dağ, aileyi korur. Ağaca da kutsal ana gibi kavramlar yüklenmiştir.
Kuş, Şamanizm’de sıklıkla kullanılan bir imge olmuştur. Aslan, Türk
boylarında güneşi simgeler. Ok, soy birleşimini temsil etmiştir (Aydın, 2009, s. 152-153).

“Türklerin önem verdiği diğer bir sistem ise üçlü düşünce sistemi olmuştur. Bu sistemde Güneş, Ay ve Venüs çeşitli mitolojik karakterlerle öz284
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deşleşmektedir. Şamanlar gökyüzündeki bu üç sembolü demir plaklara
kazıyıp giysilerinin üzerinde taşımıştır” (Parlardemir, 2018, s. 26). “Türk
Kültürü’nün temelini oluşturan Şamanizm’de, bazı şamanların yılan suretine bürünerek onun hareketlerini taklit etmesi ve bazı şaman çuhalarında yılanı temsil eden sembollerin yer alması, yılanın yine kutsal bir canlı
olarak görülmüş olduğunu” (İnce, 2015, s. 19) göstermektedir.

Resim 2. Sibirya Şaman Elbisesi
(https://goo.gl/images/VQrULd)

Resim 3. Tuva Şaman Başlığı
(Bayat, 2006, s. 187)

Genel olarak Türk inanışlarında beyaz renk; ışık, saflık ve temizlik, kutsallık göstergesidir. “Türklerde de beyaz; aklık, temizlik, arılık, ululuk anlamlarına gelmektedir. Yaşar Çoruhlu ’ya göre beyaz renk, Türk mitolojisinde ve kültüründe en yaygın olan bir renktir” (Çoruhlu, 2010, s. 211).
Ak, Türkler ‘in geçmişinde Şamanizm inancından dolayı adalet ve güç gibi
özellikleri de barındırdığına inanılır. “Ak, Türk büyükleri ile subaylarının
bir üniforması gibiydi Böylelikle devlet büyükleri askerler tarafından
daha iyi ayırt edilebilmiştir. Savaşta devlet büyüklerinin sadece giysileri
değil, kullandıkları araç-gereçler de aktır” (Başar, 2015, s. 98-99). Türklerde birçok mitolojik kahraman bulunmaktadır ve bu kahramanların birçoğunun danıştığı akıl hocası vardır. Tecimer, bunula ilgili şöyle bir açıklama yapmıştır:

Akıl hocası kahramana öğretmenlik ve danışmanlık yapar; ona çeşitli bilgiler öğretir, kahramanı ileride karşılaşacağı zorluklara karşı
uyarır ve kahramanın yolculuktan sağ dönebilmesi için gerekli becerileri öğretir. Akıl hocası genelde kahramanlara hediyeler verir;
büyülü bir giysi, her kapıyı açan bir anahtar, silah vb. maddi armağanlar olurken kimi zaman da manevi değer taşıyan bir öğüt, ipucu
vb. olabilir (Tecimer, 2005, s. 126- 127).
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3. DÜNYADA MİTOLOJİK GİYSİLER
Dünya’da mitolojik kıyafetler, anlamları olan giysi aksesuarları ve figürleri ile tamamlanmaktadır. Çünkü tamamlayıcı aksesuar ve figürler ile giysi
değerlendirilmektedir. Aynı zamanda mitolojide giyim korunma ve güç
göstergesidir. İlkel insanlardan buyana metal süsler ve bu süsleri boyama,
döğme, hayvan dişlerinden aksesuarlar kullanılmakta ve giysiler genelde
avladıkları hayvanların postlarından oluşmaktadır. Tarih içerisinde yaşanan birçok gelişme ile bitkisel ve hayvansal lifler dokunarak kumaşlara
dönüştürülmüştür. Zamanla dokuma gelişmiş ve mitolojik giysiler üzerinde de etkisini göstermiştir.

Resim 4. Dokuma Tezgâhında Dokuma Yapan Kadınlar
(Karaoğlan,2018, s. 107).

Kadınların hayvansal veya bitkisel lif kaynaklı hammaddeleri, dokuma
tezgâhlarında (Resim 4) kumaşa dönüştürdüğü görülmektedir. “Bunlar
yünün tartılması, eğrilip ip haline getirilmesi, tezgâhta dokunması ve dokunan kumaşın katlanmasıdır. Bu vazoda, Atinalı genç kızların Tanrıça Athena için dokudukları Peplos resmedilmiştir” (Karaoğlan, 2018, s. 107).
Peplos elbisesi kadınların giyindiği (Resim 5) omuzlardan tutturulan, kolsuz, uzun ve dörtgen biçimindedir. Beline ip veya kuşak takılarak form
verildiği görülmektedir.

Resim 5. Peplos giyme yöntemi.
(Martin,2010)
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“Khiton, Akkadca “keten” anlamına gelen “kitu” kelimesinden türemiş olup
“manto” veya “örtü” anlamına gelmekteydi. Khiton genellikle çıplak vücut
üzerine giyilir” (http://www.arkeo-tr.com/khiton). Erkek ve kadın olarak
her iki cinse de hitap eden khiton hen üstten baştan geçirilerek hem de
alttan giyilebilmekteydi. Khitonun omuzlar üzerine gelen kenarları iğne
ile birbirine tutturulurdu. Kadınlar khitonu belde kemerle sıktıktan sonra
kemerden yukarı doğru giysiyi belinden aşağı yönde dökümlü olacak ve
kemeri kapatacak şekilde kabarık bir büzük oluşturarak giyerlerdi. “Bu
kısma kolpos denilirdi. Erkekler daha çok kısa khiton giymekteydi. Ephesos Artemis Tapınağı’nda yapılan törenlerde “khiton kheiridotos” denilen
uzun khitonlar giyilirdi. Dor khitonu ve İon khitonu (Resim 6) olmak üzere iki türü bulunmaktadır. İon khitonu ketenden ve ince bir kumaştan yapılmaktaydı. Nitekim İon khitonu inceliği ve hafifliği ile ün yapmıştı. Dor
khitonu ise yünden yapılmaktaydı. Eski Yunanistan’da Arkaik Dönem’den
Hellenistik Dönem’e kadar kullanılmıştır” (Anonim 2019).

Resim 6. İon Khitonu (sol), Dor Khitonu (sağ)
(https://www.google.com)

Heykel sanatının bir merkezi olan Gandhara’da Buddha heykelleri, Yunan
etkisinin görüldüğü ve üzerinde görülen klasik Yunan elbiseleri dikkat
çekicidir. “Hindistan’a özgü Buddha heykellerindeki giysi, eski Roma giysisiyle karıştırılmasına neden olmuştur. Buddha temelde dikdörtgen bir
kıyafet parçası giyer fakat eski Roma giysisi (Toga) yarı dairesel olduğundan birbirinden ayrılır” (Un, 2011, s. 173-174).
Martin, Girit Uygarlığı’nın mitolojik giyim kuşamıyla ilgili şöyle açıklama
yapmıştır:

Girit Uygarlığı’nda giyim, kuşam ve aksesuarlar için kaynak gösterebilecek en önemli buluntular freskler ve küçük figürinlerdir. “Parisli Kız”, “Zambaklı Prens”, “Minos’lu Kadınlar”, “Balıkçı”, “Boksörler”,
“Av Sahnesi”, “Yılanlı Tanrıça” ve “Adorant” heykelleri en bilinen
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eserlerdir. Bu kültür için önemli sayabileceğimiz diğer bir özellik
ise, kültür etkileşmesi sonucu Kıta Yunanistan’dan almış olduklarını düşündüğümüz savaş giysisi ve aksesuarlarıdır. Tüm vücudu
örten yüksek kalkanlar, yaban domuzu dişleri ile kaplı miğferler,
deri dizlikler ve zırhlı gömlekler bu tür için akla ilk gelen örnekler
olmaktadır (Martin, 2010, s. 19).

Yılanlı Tanrıça olarak adlandırılan mitolojik figürdeki elbisenin (Resim 7)
alt bedeninde uzun, belden genişleyen bir etek ve eteğin bel kısmından
başlayıp kalçanın aşağısına doğru sarkan geometrik desenli parça bulunmaktadır. Üst bedende bedeni saran, kısa kollu ve ğöğsün altından iple
bağlanmış giysi ve başında basık bir başlık ve başlığın üzerinde dik duran
kumaş görünümlü aksesuar görülmektedir. Genel itibariyle hem giyside
hem de her iki elinde bulunan renkleri sarı, siyah ve sarı, siyah, beyaz
olan, derisi geometrik dokulu dünyanın en zehirli yılanlarından olan
Pama yılanlarını (resim 8) çağrıştırmaktadır.

Resim 7. Yılanlı Tanrıça
Fayans – M.Ö. 16. Yüzyıl, Knossos – Girit

Resim 8. Pama yılanı- Sarı bantlı krait
https://www.google.com

Denizlerin hakimi olarak bilinen Poseidon sanat eserleri üzerinde genellikle neredeyse vücudun tamamı giysi ile kapalıdır (Resim 9). “Bugünkü
Atina kenti ile aynı adı taşıyan Athena, şehrin koruyucu ve en önemli tanrıçasıdır. Başında miğferi, bir elinde kalkanı, diğer elinde mızrağı ile gösterilir. Athena’nın simgesi olan baykuş ve yılan kutsal hayvanı, zeytin ise
kutsal ağacıdır” (Yaşar, 2014, s. 22).
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Resim 9. Athena ve Poseidon
(https://www.google.com)

Resim 10. Urania ve Kalliope
(Yaşar, T. 2014)

Urania ve Kalliope resimleri (Resim 10) iki adet peri ile birlikte betimlenmiştir. Üzerinde omuzlarına açıkta bırakılan kıyafet bulunmakta ve yukarıdan ışık etkisi verilmiştir. Tasfir edilen figürlerin üstünde üç adet melek
figürü yer almaktadır ve bu meleklerin başında taç bulunmaktadır. “Hemen yanında yer alan Urania ise yıldızlı tacıyla, kolunu küreye dayar vaziyette izleyiciye bakar şekilde resmedildiği görülmektedir” (Yaşar, 2014,
s. 94). Tek omzunu açıkta bırakılan giysiler oldukça canlı ve sıcak-soğuk
renklerden oluştuğu görülmektedir. Elbiseler salaş görünümlü ve rahat
formlardadır.
Dünya’da mitolojk giysiler gerçek hayatta yaşamları etkilemesine rağmen öldükten sonra da etkinliğini sürdürmüştür. Şirvan, ölüm ritüellerindeki çiçekler ve dallarla bezenmiş giysiler hakkında şöyle açıklama
yapmıştır:

Antik Helen Dünyasında ölülere yeni kıyafetler, ayakkabılar giydirilerek yatağa yatırılırdı. Genç ya da yeni evlilere ise düğün elbisesi
giydirilirdi. Bazen ölü kişi yaptığı yolculukta at arabasıyla ya da Vikinglerdeki cehennem ayakkabısı gibi yol sırasında kullanmak için
özel botlarla betimlenmiştir. Mezopotamya’daki ölüm ritüellerinde
de genellikle yas tutma süreçlerinde yas tutanlar ağıtlarla ve giydikleri kıyafetlerin tarzlarıyla acılarını ifade ederlerdi. Giyilen kıyafetler, çoğunlukla siyah olsa da, ölümün renginin her zaman siyah
olmadığı görülür. Aristophanes Fragmanlar adlı eserinde, yeraltı
dünyası ile ilişkili olarak Hekate’nin beyaz köpeğinden bahseder.
Pausanias, Messenians’ın gömülmeden önce beyaz bir pelerin giydiğini söyler. Siyah, Hades ile ilişkilendirilmiştir. Hades’in saçları
siyahtır. Yeraltı dünyasının tanrı ve tanrıçasına kurban edilen hayvanlar da siyah renklidir (Şirvan, 2014, s. 55).
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4. SONUÇ
Bu çalışmada mitolojik giysiler dönemlerine has özellikleri göz önüne
alınıp yorumlanarak anlatılmaya çalışılmıştır. Gerek arkeolojik buluntular gerek sözlü anlatımların sanatçılar tarafından resmedilmiş biçimleri
çeşitli fikirler sunmaktadır. Sanatçılar genellikle toplumun her kesiminden insanı tasvir etmenin yanında, tanrı, tanrıça ve ruhların insanlarla
etkileşim içerisinde ve benzer yaşam şekillerinin olduğunu düşünmüşlerdir. Hemen hemen bütün toplumlarda görülen mitoloji, toplumların din,
sanat, sosyal yapısı vb. hakkında bilgi edinmemizi sağlayan bilim dallarından biri olmuştur. Mitoloji bilimi bulunduğu toplulukların insanlarını
ve sanatlarını etkilemiştir. Günümüz sanatında da, mitolojik hikâyelerden
etkilenerek kişisel mitolojilerini oluşturmaya çalışan birçok sanatçı bulunmaktadır. Sanatın üreticisi olan insan, varoluşundan buyana istek, korku ve arayış içerisinde olduğu sürece giyime ve sanata ilham verecek gibi
görünmektedir.
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Öz: Derrida, Phaidros üzerine yazdığı Platon’un Eczanesi adlı kitabında şunları tartışmaya açar: Yazı, mitolojinin ve felsefenin dediği gibi ruha zerk edilen bir zehirse söz
nedir? Söz de yazı da doğaya kafa tutuşun ta kendisi değiller mi? Bedeni ve ruhu da
olağan seyrinden uzaklaştırmıyorlar mı? Acılarını dindireyim derken onları zehirlemiyorlar mı? Bu ve benzeri sorulara çalışma bağlamında Derrida’nın Platon metinlerine yorumu ele alınacaktır.
Platon içinde bulunduğu mitsel mirastan kurtulmak isterken yeni bir mitsel düşünüş inşa eder. Bu inşa sürecinde kendi savlarına kanıt olması adına mevcut mitleri
kullandığı gibi mitsel olanı kendi eliyle de üretmiştir. O halde Platon bir mit yazarlığı
mı yapmaktadır sorusu sorulabilir. Bu tür sorular etrafında Derrida-Platon-mitoloji
ilişkisi ortaya konacaktır.
Bu çalışmanın ana ekseni Platon’daki yazı-söz karşıtlığı, hatırlama-unutma karşıtlığı
ve mitsel olan-olmayan karşıtlığı ile Derrida’nın bu ikiliklere çağdaş yorumunun ne
olduğunu tartışmak olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Platon, Derrida, Phaidros, Mit, Yazı

1

Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fak., Felsefe, Türkiye.
yldzrkn@gmail.com
293

2-5 May 2019 / Ardahan-Turkey
2-5 Mayıs 2019 / Ardahan-TÜRKİYE

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MYTHOLOGY
U LUSLARARASI Mİ TOLOJİ SEMPOZY UMU
PROCEEDINGS BOOK
B İ L D İ R İ K İ T A B I

MYTHOLOGYSYMPOSIUM.COM
A R DA H A N . E D U.T R / I S O M

THE RELATIONSHIP BETWEEN WRITING AND
MYTHOLOGY IN DERRIDA’S INTERPRETATION OF PLATO

Abstract: Derrida applies his philosophical approach to some of the foundational
texts of western philosophy, the dialogues of Plato. In his Plato’s Pharmacy, written
on Plato’s Phaedrus, Derrida discusses these: What is speech if writing is something
injected into soul as claimed by mythology and philosophy? Are not speech and writing the epitome of challenging to nature? Do not they drive apart the flesh and the
soul? Do not they poison them when intending to relieve their pains? This study primarily deals with these and suchlike questions in light of Derrida’s interpretation of
the dialogues of Plato.
Plato’s works consist of mythical references abundantly because Plato lived in a period of time in which mythological thinking was evident. Plato constructs a mythical
thinking while trying to get rid of the mythical heritage in which he exists. In this
process of construction, he not only uses the present myths to prove his arguments
but also produces the mythical one by his own hand. In this sense, is Plato a myth
writer? This study will reveal the relationship between Derrida, Plato and mythology
in light of these questions. The most central aim of this study is to discuss the binary oppositionssuch as speech and writing, remember and forget and mythical and
non-mythical in light of Derrida’s contemporary interpretation of these oppositions.
Keywords: Platon, Derrida, Phaidros, Myth, Script
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1. Giriş
Bu çalışma, Platon’un Phaidros diyalogu üzerine Derrida’nın görüşlerini
içermektedir. Phaidros diyalogu; aşk, ruh, sanat, güzellik gibi konular ile
yazının dayandırıldığı Mısır’a ait bir mit hakkındadır. Bu mite göre yazı
hafızanın ve bilgeliğin ilacıdır. Derrida tam olarak bu noktaya, yazının ilaç
mı yoksa zehir mi olduğunu meselesine, odaklanır. Derrida, Platon’un Eczanesi adlı çalışmasında, Platon’un yazı hakkındaki görüşlerini tartışır. Bu
çalışmada: Yazı, mitin dediği gibi ruha zerk edilen bir ilaçsa söz nedir? Söz
de yazı da doğaya kafa tutuşun ta kendisi değil midir? Söz ve yazı bedeni
de ruhu da olağan seyrinden uzaklaştırmıyor mu? Bunlar, bedenin ve ruhun acılarını dindireyim derken onları zehirlemiyor mu? vs. gibi sorular
sorar. Derrida’nın bahsi geçen çalışmasını göz önünde bulundurarak şu
soruları sorabiliriz: Platon yazı üzerine görüşlerini neden bir mite dayandırmak istemiştir? Platon her şeyden önce sözden yazıya geçişinin haklılığını mitten mi almak ister? Bunların her birine şimdilik hem evet hem
hayır ya da ne evet ne de hayır diyebiliriz.
Bu yazının temel tartışma konularından ilkini, Derridacı bir gözle Platon-söz, Platon-yazı ve Platon-mit ilişkisi oluşturacaktır. Bu yazının temel tartışma konularından ikincisi ise: Platon içinde bulunduğu mitsel
mirastan kurtulmak isterken yeni bir mitsel düşünüş inşa eder. Bu inşa
sürecinde kendi savlarına kanıt olması adına mevcut mitleri kullandığı
gibi mitsel olanı kendi eliyle de üretmiştir. O halde Platon bir mit yazarlığı
mı yapmaktadır sorusu sorulabilir. Bu tür soru ve fikirler etrafında Derrida-Platon-mitoloji ilişkisi ortaya konacaktır. Bu yazının temel tartışma
konularından sonuncusu ise: Platon’daki yazı-söz karşıtlığı, hatırlama-unutma karşıtlığı ve mitsel olan-olmayan karşıtlığı ile Derrida’nın bu ikiliklere çağdaş yorumunun ne olduğunu tartışmak olacaktır.
2. Platon’da Söz

“Canlı sözü yazıdan ayırt eden şey onun bir babanın meşru oğlu olmasıdır” (Derrida, 2014, s.10-11). Derrida, söz ile yazı ayrımını baba-oğul ilişkisine dayandırır. Söz ve yazı arasında canlı olma, babaya sahip olma-olmama gibi ayrımlar ortaya koyar. Yazının meşruiyeti tartışmalıdır ve bu
sebeple kapalı ve belirsiz anlamlar taşır. Derrida, tam olarak metindeki
bu belirsizlik ve sessizliklere eğilir. “Metin kompozisyonunun yasasını
ve oyunun kuralını ilk bakıştan, önüne ilk gelenden saklıyorsa metindir
ancak”( Derrida, 2014, s.13) diyecek kadar ileri götürür Derrida metnin
ikincil anlamlarını. Derridacı bakışla yorumlarsak bu diyalogda Phaidros,
Lysias’ın söylevini Sokrates’e okur ve metin canlanır. Fakat hala babasızdır, Lysias orada değildir ve Derrida’ya göre bu söylev meşru bir oğul da
değildir. Diyalogda sözün temsilini Sokrates yapar, yazının temsilini ise
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Phaidros üzerinden Lysias yapar. Bu iki temsilin de Platon’un Phaidros
diyalogunda yani yazılı bir metinde karşımıza çıktığını unutmayalım. Söz
ve yazı yine yazılı bir metinde hayat bulur. Derrida’nın Phaidros’tan alıntıladığı “yazmak kendi başına utanç verici, edepsiz, rezil (aiskhron) bir
faaliyet değildir. Sadece utanç verici bir biçimde yazılırsa rezil olunur”
(Derrida, 2014, s.18) ifade Platon’un kendisi için de geçerlidir. Derridacı
bakış açısı diyalogun ikincil-üçüncül anlamlarını ortaya çıkarmak isterken Platon’u da yazı üzerinden eleştirmiş olur. Platon utanç verici bir yazı
yazmadığından emindir. Peki, Platon neden yazdı?
2.1. Platon’da Yazı

Danielle S. Allen’in Platon Neden Yazdı? adlı kitabında Platon ve yazı ilişkisini şöyle yorumlar: “Platon, başka amaçların yanı sıra politik değişimi
ortaya çıkarmak için de yazdı. (Danielle, 2011, s.25)” Platon, politik dönüşümü başlatmak için sözlü kültürün yerine yazılı bir kültürü koymak
ister. Yazının kültür üzerinde temelden dönüştürücü bir etkisi olsun diye
çaba verir. Kendisine kadar olan filozoflardan farklı olarak yazı ile düşüncelerini açığa vurur. Yunan felsefesinde sözden yazıya geçişin temel taşını
Platon oluşturur. Burada kendi otoritesini yazıyla oluşturmak isteyen bir
filozofla karşılaşırız. Phaidros diyalogunda Platon’un söz-yazı ve otorite
ilişkisi farklı bağlamlarda karşımıza çıkar.
Sokrates şöyle söyler: “Öldükten sonra geride harf sanatında bir eser bırakacağını düşünen ve harflerden açık seçik, (275c) kalıcı bir bilgi uman
kişi hayli budaladır; yazılmış sözlerin, yazılı olan şeyleri zaten bilen kişi
için birer anımsatma olmaktan fazlasını yapacağını düşünen kişi ise Ammon’un kehanetinden habersizdir.” Yazıdan kalıcı bilgi ummak budalalık
ve yazıda bahsi geçenleri bilen için o yazı sadece bir anımsatma aracıdır.
Bunlardan fazlasını uman ise kehanetten habersizdir. Yazı dilsizdir, donuktur ve hepsinden önemlisi sahipsizdir. Sokrates onu resme benzetir
275d ile 275e’de. Düşünce, dilsel bir malzemeye dönüştüğünde ayrı bir
zemine taşınır ve boyut değiştirir. Bu boyut ses’tir. Ses, yazının zemine
indirgendiğinde ise düşünce kendine üçünce bir zemin bulmuş olur. Bu
bir nevi düşünceden en uzak noktadır. “Bilen kişinin canlı ve soluk alan
konuşmasından, yazılı metne onun ancak imgesi demenin doğru olacağı
konuşmadan söz ediyorsun. (276a)”

Sokrates, diyalogun 257b sinde Eros’a saygısızlık yapıldığını söyler. Bu
saygısızlığı Lysias’ın yaptığını şöyle ifade eder: “O söylevin babası Lysias’ın bundan sorumlu tut ve bu tür söylevler vermekten alıkoy.” Derrida
ile paralel olarak Sokrates, söylev yazarı Lysias’ı söylevin babası olarak
kabul eder. Baba ifadesini biraz açmak gerekir. Baba ile yasa koyucu-iktidar-otorite arasında net bir ilişkiden bahsedilebilir. Sokrates diyalogda
296

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

ruh üzerine konuşurken arabacıyı ruh üzerine otorite-yasa koyucu yani
baba gibi kabul eder. Söz ile yazı da böyle bir babaya tabidir. Bu baba konuşan ya da yazan yasa koyucudur. Babanın sözle kurduğu ilişki doğrudan bir ilişki iken yazı ile kurduğu ilişki daha dolayımlıdır. Baba sözünün
sahibi iken yazısının sahibi olamamaktadır. Hatta denebilir ki baba yazısını bir nevi öksüz bırakır. Doğrudanlık zamansallık taşırken dolayımlılık
ise zamandışılık taşır.
2.2. Platon’da Mit

Ernst Cassirer Dil ve Mit kitabında, Max Müller’den şöyle bir alıntıya yer
verir: “Mitoloji kaçınılmazdır, doğaldır, dilin doğal bir gerekliliğidir. (Casirer, 2018, s.11)”, “Mitoloji en yüksek anlamda, zihinsel etkinliğin tüm sahalarında dilin düşünce üzerine uyguladığı güçtür. (Casirer, 2018, s.12)”
Dilin düşünce üzerindeki etkisi ile mit üzerindeki etkisi koşut gider. Bu etki(len)me karşılıklıdır. Mitsel olan dilsel olanı, dilsel olan mitsel olanı bir
nevi yoğurur. Düşünce, bu ikili etkileşimin hem kaynağı hem de nüvesidir.
Dil-mit-düşünce birbirini yeniden yeniden kuran, birbirini doğuran ve bu
doğumla büyüyen sarmal yapıdadır. Platon bu karşılıklılığın farkındadır.
Söz ve yazı dilin sınırlarında olsa da mitsel olandan ayrılmaz. Platon bu
birbirinden ayrılmazlığı da fark ettiğinden mitsel olanı dışarıda bırakmaz. Dilin ve yazının kaynağını mitsel olanda arar. Diyaloglarında bu mitlerin kullanımı oldukça işlevseldir. Mevcut kültürel ortamda bulunmayan
mitleri Platon kendisi üretmiş gibidir. Hem mevcut düşünce-dil-mit ağına
eleştirel yaklaşırken hem de bu ağı yeniden kurmak ister.
3. Platon’da Mit’in Yeniden İnşası

Dönemin kültürel ortamı Platon’u hem rahatsız eder hem de bu ortam
ona güçlü bir düşünsel zemin oluşturur. Bu yüzden mevcut durumlardan
şikâyet etse bile Platon, kendi kültürel ortamının değerleriyle barışık gibidir. Bu barış hali zorunlu bir ilişkidir denebilir çünkü bu kültürel ortamın yapısını sözlü olmaktan çıkarıp yazılı bir kültür haline getirmek ister.
Sözlü kültüre kurban giden(!) Sokrates’in aksine o kültürel ortamı yazı ile
yapısal bir dönüşüme uğratma çabası verir. Bu dönüşüm sadece söz’den
yazı’ya geçişi içermez, kapsamı politik ve kalıcıdır. Barışçıl görüntüsü
sözlü kültürün kaynaklarını yazılı kültürü inşa ederken kullanmasındandır. Sözlü kültürü kaynak olarak kabul ediyor oluşu sadece görünüştedir
çünkü yazı ile oluşacak kültürün yasa koyucusu yazının kendisi olacaktır.
Söz’den yazı’ya geçişi olumlamak için eskilerin bilgisine dayandırdığı bir
mit anlatır/yazar. Bu eskilerin bilgisi ki, Platon’a göre, hakikat yalnızca
onlardadır. Pahidros’taki o mit Mısırlı tanrı Theuth ve Mısır hükümdarı
Thamos arasındaki yaşananlara dayanır. O mit kısaca şöyledir:
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“Harflere geldiklerindeyse, ‘Ey Hükümdar, dedi Theuth, bu öğreti,
Mısırlıları daha bilge ve hafızalarını daha güçlü kılacaktır. Hafızanın ve bilgeliğin ilacını buldum.’ Hükümdar ise şöyle karşılık verdi: ‘Ey ustaların ustası Theuth! Kimisi sanatları doğurma yetisine
sahipken, kimisi de onların kullanıcılarına zarar mı yoksa yarar mı
vereceğini belirleme yetisine sahiptir. Şimdi sen harflerin babası,(274e) iyi niyetinden ötürü, onların yapabileceği şeyin aksini
söylüyorsun. Çünkü bu, kullanmayı öğrenenlerin ruhlarına hafıza tembelliği verir; artık kendilerine ait olmayan yazı işaretlerine
güvenerek, içlerinde bulunan kendilerine ait hafızayı kullanmayı
hepten unuturlar. Bu nedenle sen, hafızanın değil hatırlamanın
ilacını bulmuşsun. Öğrencilerine bilgeliğin hakikatini değil, görüntüsünü sunuyorsun. Onlar senin sayende, bir yol göstericileri
olmaksızın bu kadar çok şeyi öğrenince kendilerini bilgili sanacak,
(275a) fakat bilge olmayıp da bilgeymiş gibi göründükleri için, pek
çok konuda cahil ve geçimsiz kişiler olup çıkacaklar.’(275b)”

Platon’un anlattığı mitte vurgulanmış ifadeler çok önemlidir. Platon, Mısır’a dayandırdığı bu mite göre, harfler bir tanrı tarafından bulunmuştur.
Tanrı harfleri “hafızanın ve bilgeliğin ilacı” olarak yorumlar fakat hükümdar “hafızanın değil hatırlamanın ilacını bulmuşsun.” diye itiraz eder. Derrida bu mitte harf, ilaç, hatırlama, hafıza sözcüklerine odaklanır. İlaç mıdır yoksa zehir midir yazı yoksa gasp edici midir? Gramatoloji’de Derrida
şunları söyler:
“Belleme tekniği olan yazı, hakiki belleğin, kendiliğinden belleğin
yerini alarak, unut(ul)ma anlamına gelir. Platon da Phaidros’ta, yazıyı sözle, hypomnesis’i mneme ile, belleğin yardımcısını canlı bellekle karşılaştırırken, tam da bunu söylüyordu. Unut(ul)ma, çünkü
logos’un meditasyonu ve kendinden çıkışı. Yazı olmasaydı logos
kendi içinde kalırdı. Yazı, anlamın logos’ta ruha doğal, birincil ve
dolayımsız varlığının gizlenişidir. Zorlaması ruha bilinçsizlik olarak
gelir. Bu nedenle, bu geleneğin yapısını sökmek, onu devirip yazıyı
beraat ettirmek değil, daha çok yazının bu zorlamasının neden masum bir dilin başına gelmediğini göstermek olacaktır. Yazıda kökensel bir zorlama (yetisi) vardır, zira dil her şeyden önce, yavaş yavaş
açığa çıkacak bir anlamda, yazıdır. Sözü edilen “gasp” her zaman
zaten başlamıştır. Haklılığın anlamı, mitolojik bir geri dönüş etkisi
içinde kendini gösterir (Derrida, 2014, s.57).”

Yazı, hakiki belleğin yerini alarak unutma anlamına gelir, Derrida’nın bu
ifadesi Platon’un anlattığı mitte de doğrudan geçer. Hükümdarın itirazı
da bu yöndedir. Bu kültürel dönüşümü sağlamak isteyen söz’ü yazı ile yer
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değiştirmek isteyen Platon’un tam da istediği bir şeydir. Burada Platon
bilinçli bir tercihle, yazının canlı sözün yerini almasını Mısır’a ait mitte
tanrı üzerinden sağlamak ister. Hükümdar burada sözün temsilciliğini,
Derridacı bir ifadeyle logosantrizmin temsilciliğini, yapar. Bu bir yerde
otorite değişikliğidir. Yasa koyucunun değişmesidir. Platon mit üzerinden
yazının tanrısallığına vurgu yapar. Hükümdar tanrının buluşunu(!) itiraz etse de yazı(harf) peyda olmuştur. Platon mevcudun kaynağını, miti,
kendi emelleri uğruna kullanır. Bu mitsel olanın yeniden inşasıdır. Platon
mitsel geleneği kendince yeniden kurar. Bu yüzden yazı, Derrida’ya göre
şiddet içerir. Yazı, ceberut bir tavırla hükmedicidir.
4. Derrida’nın Platon’u

Derrida’nın Platon yorumu/ okuması bize ne söyler? Derrida’ya göre
“okuma da bir yazmadır (Derrida, 2014, s.11-12)”. Bu söyleme göre Derrida Platon’u okuyarak yeni bir Platon yazımı gerçekleştirmiştir. Bu bakış
açısı ile yeni bir Platon ve Platon’da yeni anlamlar ortaya çıkmış olmalıdır. Bu yeni anlamlar Platon üzerinden tüm Batı felsefesi okuması sonrasında çıkar. Fakat Derrida’nın Platon’u derken tabir yanlış olabilir. Çünkü
Derrida, Batı felsefesi ve Batı felsefesine kaynaklık etmiş Platon’u yeni bir
okumaya tabi tutarak kendi felsefesinin kavramlarını ortaya çıkarmıştır.
Derrida Platon’un Eczanesi’nde şunu söyler:

“Tüm Batı felsefesine hâkim olacak bir şemaya göre, iyi bir yazı (doğal, canlı, bilen, kavranılır, iç, konuşan) kötü bir yazının (yapay, can
çekişen, cahil, duyulur, dış, dilsiz) karşıtıdır. Ve iyi yazı ancak kötü
yazının mecazında gösterilebilir. Mecazlık, bulaşmanın mantığı ve
mantığın bulaşmasıdır. Kötü yazı, iyi için dilsel bir adlandırma modeli ve sahte bir öz gibidir. Dahası, bir yazıyı diğeriyle ilintilendiren
yüklem karşıtlıkları ağı, filesinde – burada metafizik tarihinin egemen yapısı olduğu kabul edilen- “Platonculuğun” kavramsal karşıtlıklarını barındırıyorsa, felsefenin iki yazının oyunu içinde oynandığı söylenebilir. Oysa o yalnızca söz ve yazı arasında ayrım yapmak
istiyordu. (Derrida, 2014, s.105-106)

Derrida’da bahsi geçen şablonun kaynağı Platon’dur. Phaidros’ta söz ve
yazı üzerine konuşan Sokrates bu ayrımları verir. İyi yazı hakkında söylenenler ‘söz’ü, kötü yazı hakkında söylenenler ‘yazı’yı ifade eder gibidir.
Burada temelde ortaya çıkan durum söz’ün bütün olumlu yanlarının iyi
yazı’da vücut bulmasıdır. Kötü yazı ise iyi yaz ile bir ayrım yapılabilmesini
sağlayan bir kanon gibidir. İyi yazı’nın mevcudiyeti kötü yazı ile farkında
belirginleşir.
Yazmayı olumlayan Platon bu eyleme akıllıca yapılması şartını da koyar.
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Platon’un Eczane’sinden yapılan alıntıda bahsi geçen iyi yazı özelliklerinden ‘iç’ ile kötü yazının özelliklerinden ‘dış’ Derrida’nın metin okumalarına da kaynaklık etmiş, Derrida’nın temel kavramlardan ikisini oluşturmuştur. Söz hep bir şimdiki zamandayken yazı geçmiş-şimdi-gelecek
zamanlardadır. Burada zamanla kurulan bir ilişkisinin de değişikliği söz
konusudur. Zamanla kurulan ilişki değişikliği bir yerde logos’un konumunu sarsar. Derrida şöyle söyler:
“Logos baba değildir. Ama logos’un kaynağı, babasıdır. Anakronik
olmayı göze alarak diyebiliriz ki “konuşan özne”, kendi sözünün
babasıdır. Hemen fark edileceği gibi, burada hiçbir eğretileme bulunmaz, en azından bir retoriğin genelgeçer, uzlaşımsal etkisi anlamında bir eğretileme yoktur. Öyleyse logos bir oğuldur, babasının
mevcudiyeti ve babasının mevcut yardımı olmadan, oğul kendi kendisini yok edecektir. Babası onun adına cevap verir ve cevabı onu
açıklar. O, babası olmadan sadece bir yazıdan ibarettir. En azından
bu, söyleyenin söylediği şey, babanın tezidir. Böylece yazının özgüllüğü babanın yokluğuyla ilişkili olacaktır. ( Derrida, 2014, s.27-28 )”

Logos çok yüklü kavramlardan olsa da burada söz ve yazı için kaynak niteliğindedir. Logos söz’ün babasıdır ama ‘konuşan özne’ logos’un da babasıdır. Derrida bu söyleminde metafizik bir tavır takınır. Logos’u konuşan
öznenin mevcudiyetine indirger. Konuşan özne logos’un varlık sebebidir.
Konuşan özne olmadan logos sadece bir yazıdan ibaret kalacaktır. Burada çelişkili diyebileceğimiz bir noktaya gelmiş oluyoruz: Yazı, konuşan
özne’yi dışlar ve kendine kaynaklık eder. Yazı, konuşan özne’den logos’a
oradan kendine varan bir çizgide ilerler. Bu ilerleyiş yazının babayı yok
etmesiyle, bir başına var olmasıyla son bulur. Yazı, logos’tan da konuşan
özne’den de tamamen bağımsızlaşır.

Platon yazarak, kendinden kopacak, bağımsızlığını eline alacak bir yazı
külliyatı yarattı. Bu yaratım Platon’un katli oldu mu tartışılır. Çünkü konuşan özne’nin şimdiki zaman çıkmazını yazı, konuşan özne’yi ve logos’u
kapsayacak şekilde zamandışılık’a taşır. Bu zamandışılık kendi dahil bütün unsurları kendinde toplar. Platon felsefe tarihini, kendiyle beraber
büyük bir sarmal yapının içine, ‘yazı’ya taşımıştır.
4.1. Yazı-Söz

Phaidros diyalogu aşk, ruh, sanat, güzellik ve yazı üzerinedir. Bizi ilgilendiren diyalogun yapısal olarak diğer Platon diyaloglarından farklılıklar
içermesiyle birlikte yazı-söz karşıtlığının birbirinin yerine geçen durumlarıdır. Sokrates şehrin dışına yazılı bir söylev uğruna çıkar, söylev aşk
hakkındadır, Sokrates bu söylev üzerinden aşk hakkında konuşur. Sokra300
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tes, ilerleyen bölümlerde yazı-söz karşıtlığına gelir. Derrida bu ilişki sarmalından yazı’ya dair Platon’un Eczanesi’nde şunları söyler:

“Arzular, der Platon, oğullar gibi yetiştirilmelidir. Yazı, sefil oğuldur.
Sefil... Her halükârda yitik bir oğul. Aynı bir yetim, kimi zaman haksız yere zulüm görmüş bir baba katili gibi güçsüz. Sokrates acıma
konusunda oldukça ileri gider: eğer zulmedilmiş ve bir logografın
yardımından yoksun söylevler varsa (ki Sokratesçi söz için bu geçerlidir), aynı zamanda ölü babanın sözü eksik olduğu için yarı ölü
olan söylevler de –yazılar– vardır. O halde yazıya saldırılabilir, haksız sitemlerde bulunabilir ki, bunlara karşı sadece baba oğla yardım
edebilecektir, elbette oğul onu öldürmemiş olsaydı. (Derrida, 2014,
s.101-102)”

Yazı, logos’un sefil oğludur. O, baştan aşağı yitik, güçsüz ve babasızdır.
Baba adlandırması burada otorite-iktidar-yasa koyucu ile özdeş tutulmalıdır. Denebilir ki yaşayan özne’nin logos ve söz üzerindeki iktidarının
yazı’ya aktarılamayışı, bu sebeple yazı’nın kontrol edilemeyişi ve özne ile
çatışmaya giriyor oluşu temel problemdir. Yazı, iktidarı kendinde taşıyan
ve konuşan özne’ye ya da yaşayan özne’ye ihtiyaç duymayan bir yapıya sahiptir. Varlığa geldikten sonra bir nevi kaynaktan kopuş ve kendi kendinin
kaynağı olma aşamasına gelir. Derrida yazıyı savunurcasına bu noktada
söz için şunları söyler:

“Sözün hanedanlığı, yazınınkinden daha şedit, müdahelesi daha derin, daha nüfuz edici, daha çeşitli, daha emindir. Herhangi birinden
daha iyi konuşmayı bilmeyen kişi yazıya sığınır yalnızca. Alsidamas
“söylevler yazanlar hakkında” ve “sofistler hakkında” kaleme aldığı
denemede bunu hatırlatır. Yazı güçsüz sözün tesellisi, telafisi, devasıdır. (Derrida, 2014, s.69)”

Yazı, konuşmayı diğerinden daha iyi beceremeyen için bir devadır. Yazı
kendini savunamayacak, kendine deva olamayacak bir deva niteliğindedir.
Derrida Platon Eczanesi’nde bahsi geçen pharmakos riti yazı ve resmin
başına geliyor gibidir. Derrida’da yazı ve resmi iz kavramında birleştirecek ama Platon’un yazı-resim hakkında yargılamalarından pek kurtulamayacak. Yazı, yazı olarak hep var olacaktır. Söz ise konuşan sonrasında
yoktur. Yazının kendi başınalığı onu ölü bir tekrardır ve zamandışı/zamansızdır. Sözün yaşayan bir babaya sahip oluşu zamana aidiyet doğurur.
4.2. Hatırlama-Unutma

Söz’den yazı’ya geçiş, ses’ten işaret’e geçişe sebep olmuştur. Kabaca söylersek kulak kültüründen göz kültürüne geçiş bir nevi… bu organ kulla301
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nımını dahi etkileyen değişim bugünkü bilgi’nin kökenlerinin oluşmasını
sağlamış gibidir. Derrida, Gramatoloji’de yazı ile bilgi ilişkisini zorunlu bir
çerçeve oturtuyor: “Yazının, bilimin “gerekli nedeni” olduğunu, yazısız bilim olmadığını teslim etmek gerek: işte önemli nokta bu ve Levi-Strauss
da bunu kabul ediyor. (Derrida, 2014, s.200)” Yazısız bilim olmaz iddiası
şu soruyu sordurur: Yazı öncesindeki gelişmeler nasıl meydana geldi? Bu
gelişmeler yazının da ortaya çıkmasını sağlamadı mı? bu sorulara cevap
vermeye çalışılmayacaktır fakat yazı, söz’lü kültürün bir parçası olarak
peyda olmuştur. Yazı’lı kültür söz’lü kültürün ardılı gibi görünebilir tarihsel çerçevede ama öncelik sonralık tartışmalarını bir tarafa bırakırsak
yazı’sız bugünkü(!)bilim oluşamayabilirdi. Burada yazı, bilginin mevcudiyetini sağlamış ve bilgiyi kalıcı hale getirmiştir. Özne’ler tek tek hatırlama
kabiliyetlerini köreltmiş olabilir, bu bir yerde unutmanın yaşandığı iddiasını güçlendirebilir. Ancak yazı kümülatif bilginin oluşmasını sağlamıştır.
Bu da bütüncül hatırlama/hatırlanmayı aktarımsal hale getirmiştir. Yaşayan özne’lerdense sefil yazılar insanı bugüne taşımış görünüyor.
4.3. Mitsel Olan ve Mitsel Olmayan

Mitsel olanın Yunan dünyası için önemini söz’den yazı’ya geçişte görebiliriz. Mitsel olan yazı’da dönüşüme uğrar. Çünkü sözlü kültürün bir ürünü olan mit, yazı ile kendi mekân-zamannın dışına taşınmış olur. Anlatı
araçları da ses’ten işaret’e (harfe) değişim yaşamıştır. Mitin dinleyicileri
zaman içerisinde mitin okuyucuları olmak zorunda kalmıştır. Bu temel
unsurlardaki değişim mit düşüncesinden mitsel olmayan bir düşünceye geçişi gerçek anlamıyla sağlamış mıdır? Bu biraz tartışmalıdır. Bugün
dahi mitsel olan ile olmayan ayrımı net olarak yapılamaz. Mircea Eliade,
Yunan felsefesi ile mit ilişkisine dair şunları söyler:
“Yunan düşüncesi, büyük bir olasılıkla mitsel düşünceden kendi
olanaklarıyla kurtulmayı becerememiş olmalıdır. Çünkü bir yandan
Yunan felsefesi düşüncesi mitsel düşüncenin özünü, şeylerin sonsuz geriye dönüşünü, kozmik ve insanla ilgili yaşamın çevrimsel
imgesini kabul ediyor, öte yandan da, Yunan anlayışı Tarih’in bilgi
nesnesi olabileceğini düşünmüyordu. Yunan dünyasının fizikçi ve
metafizikçileri, mitsel düşüncenin birkaç oluşturucu, yapıcı temasını geliştirmiştir: Bunlar kökenin, arkhenin önemi; “öz olan”ın insan varlığından önce gelmesi; belleğin oynadığı rol ve benzerleridir.
(Eliade, 2017, s.153)”

Platon harflerin ortaya çıkışını bir mite neden bağlamak ister? Bu mitte
tanrı harfleri bulup hükümdara verir. Hükümdarın itirazı vardır. Bu miti
sadece diyalogda geçen basit bir bölüm olarak alamayız. Platon çağdaş302
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larının anlayacağı haliyle bir köken yaratmak ister. Yazı, tanrı eliyle yaratılmıştır. Söz’ün temsilcisi Sokrates konuyu eğip büker, diyalektik açıdan
esnetir. Okuyucuya, bize, kalan harf/yazı mitidir. Platon’un Eczanesi’nde
Derrida felsefe-yazı ilişkisini şöyle kurar: “Felsefe-olmayanın, kötü hafızanın, hypomnez’in, yazının tarafındadır. (Derrida, 2014, s.126)” Kötü
hafızaya kaynaklık etmekle itham edilen yazı; bugünkü bilgi’nin ve hatta
kendisinin kaynağıdır.
5. Sonuç

Platon, yazı’ya kaynak olarak bir Mısır mitini gösterirken hakikatin bilgisine ulaşmak bakımından yazı’yı olumlamaz. Yazı’yla resmi bir tutup
her ikisini de hakikatin bilgisinden uzaklaşmakla suçlar. Phaidros diyalogunda yazı için kullandığı pharmakon ifadesi ise bu anlamda ilgi çekicidir. Derrida’nın da dikkatimizi çekmek istediği pharmakon sözcüğü hakikat-yazı ilişkisini Platon’cu bağlamda açıklığa kavuşturur:

“Eczanede ilacı zehirden, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, içeriyi
dışarıdan, canlıyı ölüden, birinciyi ikinciden vs. ayırmanın mümkün
olamayacağı anlamına gelir. Bu kökensel tersine çevrilebilme içinde düşünüldüğünde, pharmakon aynıdır, çünkü özdeşliği yoktur.
Ve aynı da ekten(dir). Veya differance’tan. Yazıdan. (Derrida, 2014,
s.126)”

Yazı’nın zehrolması aynı zamanda pan-zehrolması üstesinden gelinmesi
zor bir paradokstur. Burada eczane metaforik olarak merkezi bir anlam
kazanır. İlaç ve zehri de barındırır. Derrida’nın mevcudiyet metafiziğinde eleştirdiği konuşma’nın öncelikli değeri, Batı uygarlığınca yazı’ya karşı yüceltilir. Burada Batı uygarlığı için çelişkili bir durum söz konusudur
çünkü bu uygarlık kendini yazı üzerine inşa etme iddiası taşır.
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FROM GOD TO PROGENITOR: THE FIGURE OF WODEN
IN PAGAN & EARLY CHRISTIAN ENGLAND
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Abstract: In the course of Anglo-Saxon invasion of Britain, the Angles, Saxons and
Jutes did not only achieve their domination over the inhabitants of Britain, but also
brought with them to the island their long-established deities, Wōden being in the
first place. Woden, whose divinity was identified in the first century AD by Tacitus,
appears as a mysterious and complex figure in the history of the Anglo-Saxons, as
well as of continental Germanic peoples. In the context of earlier Germanic and the
later Anglo-Saxon mythology, Woden was considered as one of the supreme gods of
the Germanic polytheistic pantheon, leaving his mark on the culture of pagan worship. Even though the representations of Woden’s deity in Christian Anglo-Saxon literature are of a very fragmentary nature, it is possible to obtain information about
the origins of his cult by drawing parallels with his Old Norse counterpart Óðinn.
Apart from the religious image of Woden, however, he was included as a progenitor in
the Anglo-Saxon royal genealogies. With the conversion of the Anglo-Saxons, Woden’s
ancestral image began to take precedence over his divine nature in the sight of both
Anglo-Saxon subjects and elite. The question is, indeed, what factors necessitated the
convergence of the respective lineages on Woden in the royal genealogies written by
Christian chroniclers. Was it just an indicator of the Anglo-Saxons kings’ strong ancestral ties that could not be eradicated even by Christianity? Was it the fact that the
kings were desperately dependent on such genealogies, particularly on the ancestry
of Woden, for practical reasons? This paper will attempt to investigate the transition
of Woden from a principal deity to an ancestral figure in Anglo-Saxon history.
Keywords: Anglo-Saxon, Christianity, Genealogies, Paganism, Woden
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1. Introduction
Almost uniquely among the early Germanic peoples, the Christian Anglo-Saxons kept genealogical records of their kings, which have been preserved in a manuscript tradition based in the period from the eighth to
the tenth century (Sisam, 1953, p. 287). The Anglo-Saxon royal genealogies constitute highly substantial information in terms of tracing the succession of both legendary and semi-legendary kings during the period of
the Anglo-Saxon settlement of Britain. More importantly, the genealogies
contain invaluable information on legendary kings and mythical heroes of
the pre-migration period. These figures, on the other hand, usually come
into prominence as the common ancestors of the respective lineages,
which they share Woden as an ancestor (with the exception of East Saxon
lineage) (Yorke, 2003, p. 15).2 In fact, Woden appears as a mysterious and
complex figure in the history of the Anglo-Saxons as well as of continental
Germanic peoples. In the sight of earlier Germanic tribes and the later Anglo-Saxon pagan societies, Woden was considered as one of the supreme
gods of the Germanic polytheistic pantheon,3 leaving his mark on the culture of heathen worship, along with the deities of Thunor and Tíw (Stenton, 1947, p. 99). Among these figures, Woden can be distinguished as the
most influential, since there are a higher number of references to him in
many aspects of Germanic oral tradition and toponymy. Not only Woden’s
image among the Germanic peoples, but also his genealogical role in the
Anglo-Saxon royal genealogies has long been discussed by scholars.
Modern interpretations of Woden’s inclusion in the Anglo-Saxon royal genealogies shed light on his role as a progenitor of the Anglo-Saxon kings.
The other side of the medallion, which is Woden’s supernal image in the
sight of early Anglo-Saxon kings, on the other hand, has proved hard to investigate primarily because of the lack of historical references to Woden
as a deity. Scholars have also attempted to discover if pre-Christian Anglo-Saxons were pedigree-conscious and if the genealogies have a native
background. R.W. Chambers, for instance, suggested that the genealogical
lines must go back to times when ancestral records were kept by memory
rather than by writing (Chambers, 1959, p. 307). Also, Caerwyn Williams
draw a parallelism between the medieval Irish poet fili, Welsh bard, North
2

3
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According to two of the surviving pedigrees for the kings of Essex, the East Saxons
traced their descent from Seaxnēat. Yorke argued that Seaxnēat was a god who was
worshipped by the Old Saxons of Germany. It is believed that the deity of Seaxnēat was
common especially among the East Saxon people, although we have no evidence of
him in place-names. In later pedigrees, however, Seaxnēat has been linked to Woden
by making him Woden’s son.
In Anglo-Saxon polytheistic belief, Thunor, Tiw and Frig were the other prominent
deities after Woden. According to Stenton, these four are the only deities whose individualized worship in England is without doubt.
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Germanic scald and West Germanic scop in terms of their function, suggesting that these officials served as a “court genealogist and historian”
(Williams, 1973, p. 92). On the other hand, Kenneth Sisam rejected the
idea that pre-conversion Anglo-Saxons kept coherent records of this sort
(Sisam, 1953, p. 322). David Dumville pointed out that we lack convincing evidence that prehistoric Germanic society was pedigree-conscious.
He also added that we may even see Roman practice behind the Church’s
view of genealogy (Dumville, 1977, p. 96). Unfortunately, neither Sisam
nor Dumville seemed to be concerned with whether the genealogies have
a native background or not. Herman Moisl, however, underlined the possibility that the keeping of royal genealogies in early England was not
originally brought by Christian literacy; rather it was a native pre-Christian institution which was adopted by the early Anglo-Saxon Church
(Moisl, 1981, p. 245). Therefore, there appears to be a chance that Woden
himself had been perceived as a progenitor long before the royal genealogies were put down on paper by clergy. The problem, however, is that
the limited amount of evidence (including the oral literature) that gives
references to pre-conversion times, seems to make mention of Woden’s
divinity and supernatural powers instead of his role as an ancestor.
2. Odinic Parallels

In order to explore Woden’s role as the a progenitor in the pre-conversion Anglo-Saxon community, it would be reasonable to analyse his Nordic
counterpart Óðinn, due to the fact that the primary written records of Anglo-Saxon mythology are almost non-existent compared to the Old Norse.
In his early thirteenth-century Old Norse legendary saga named Ynglinga,
the Icelandic poet and historian Snorri Sturluson introduces Óðinn as the
chief of a city called Ásgarðr and as a great and very far-travelled warrior,
who conquered many kingdoms (Sturluson, 1225, trans. 2010). Although
it should be noted that Snorri recorded his account roughly seven hundred
years after the beginning of the Anglo-Saxon invasion of Britain, Ynglinga
is one of the rare written pieces that make mention of the origins of Óðinn.
According to the legend, Óðinn is a man who also had some supernatural
powers.4 When Óðinn died, his people (the Svenskar) believed that he departed to the ancient Ásgarðr, and would live there eternally. Eventually,
they began to worship Óðinn and started to show their regard by calling
upon him. Thus, from Snorri’s narrative, we get the impression that upon
his death, Óðinn was deified by his people and they started worshiping him
4

Óðinn could transform his shape into a fish, or worm, or bird, or beast, and be off in a
twinkling to distant lands upon his own or other people’s business. He was believed
to be the cleverest and in battle, he was able to make his enemies blind, or deaf, or
terror-struck, and their weapons blunt.
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by means of certain religious practices. In terms of Óðinn’s genealogical
role, however, Snorri (1225) narrated that “He had many sons; and after
having subdued an extensive kingdom in Saxland, he set his sons to rule
the country.” Most probably, this referred to Old Saxony, where the ancestry of Anglo-Saxon kings had originated. It can also be inferred that Óðinn
was the founding father of the Anglo-Saxon dynasties who ruled a considerable part of England (Thornton, 2014, p. 205). Therefore, it appears
that in addition to his supernal image, Óðinn’s genealogical role was also
a significant part of his legacy. Again, it should be noted that Snorri may
have very well taken the Anglo-Saxon royal genealogies into consideration
when he was committing the Ynglinga Saga to paper. At the same time, it is
definitely a noteworthy source that offers an insight into the human aspect
of Óðinn, which cannot be reached in the Anglo-Saxon written literature.
Also, the fact that the deity of Óðinn originated from an influential human
figure in the case of Old Norse tradition seems to offer that Óðinn was a euhemerized figure in the first place. Therefore, it could also be pointed out
that it is a matter of him losing his divinity rather than moving from God to
progenitor in the case of the Anglo-Saxon royal genealogies.
In light of this, it can be assumed that a common traditional culture that
includes the elements of national history and mythology was shared by
the Anglo-Saxons and various other Germanic peoples, presumably in poetic form. In England, the tradition of keeping genealogical records was
the ultimate product of such a culture and it continued its existence until
the late eighth century. In other words, the keeping of royal genealogies
and dynastic histories/myths was part of an established native pre-Christian tradition in Anglo-Saxon England. Thus, since the regnal lists are
mainly based on these histories/myths, it would be safe to assume that
the idea that the Anglo-Saxon royal genealogies are not a wholly new genre, but were rather based on Germanic oral tradition.5 Using Odinic parallels from the Icelandic sagas in order to understand the figure of Woden
would help us to overcome the missing pieces, which cannot be put together via historical records. Still, we need to be aware of the cultural distinctions between the Anglo-Saxons and the Icelandic peoples, as much as
possible differences in the nature of Woden and Óðinn. However, the fact
that the two contain considerable parallels should not go unnoticed as
well. Woden is the same as Óðinn, with a slight difference. The difference
can only be explained by the fact that, at one point, the two had to evolve
in different directions in accordance with their cultural, geographical and
climatic situations; in other words, the environments, in the word’s widest sense, of the societies shaped and transformed them.
5
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Pedigrees are also preserved in several regnal lists dating from the reign of Æthelwulf
and later but seemingly based on a late-8th or early 9th century source or sources.
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3. Origins and Transformation
Since we are forced to rely on the works of non-Anglo-Saxon writers in
examining the figure of Woden in the royal genealogies, it would also be
reasonable to re-evaluate the earlier records that include genealogical information about the ancestors of Anglo-Saxons. According to the earliest
account of Germanic tribes composed by the Roman author Tacitus in the
late first century AD, ancient Germanic peoples worshipped Woden as
their primary god (Tacitus, 98, trans. 2009). Even though Woden comes
into prominence as a deific figure in the Germania, Tacitus reported that
it was, in fact, Tuisto who was the legendary divine ancestor of the Germanic peoples. According to Tacitus (98), ancient Germanic groups such
as the Ingvaeones, Istvaeones and Irminones all originated from Mannus,
who was the son of Tuisto. Considering that the Angles, Saxons and Jutes
were part of later Ingvaeonic culture, it could be asserted that they already had a type of genealogical consciousness even before the migration. The ancestral figures, however, differed from those semi-legendary
ancestors whose names were recorded by the Christian scholars after
the conversion. Also, in the Germania, Woden is considered as a deity
that is worshipped and offered human sacrifices by the Germanic peoples. Therefore, it is possible to imagine that, in time, the perception of
Woden among the Germanic peoples underwent a change and the figure
of Woden had gradually evolved into an ancestral figure by the time the
Anglo-Saxons invaded Britain. In other words, Woden once again rose to
prominence with his image of progenitor rather than god. Alternatively,
it was only the Anglo-Saxon elites who traced their ancestry from Woden,
simply in order to legitimize their rule over their subjects, just because
the figure of Woden was potentially considered superior to the other
Germanic cultic figures. Under any circumstances, however, the shift to
Woden the progenitor from Woden the god in the sight of Anglo-Saxon
elite certainly took place at some point, presumably because of practical
needs.
As a part of the metamorphosis, the ancestral identity that was attributed
to Woden became much more visible. It is possible that the idea of Woden
being the progenitor of the Anglo-Saxon kings was inspired by the ancient
Germanic tradition where the god Mannus was seen as the progenitor of
the Ingvaeones, Istvaeones and Irminones. Perhaps the Angles intentionally correlated their kings directly to Woden as a tool of justification,6 in
order to establish superiority over the other Germanic tribes (Behr, 2000
6

The earliest manuscript tracing the kings’ genealogies to Woden is the Anglian collection. Thus, there is a high possibility that the other Anglo-Saxon houses borrowed
Woden the ancestor from the Anglian kings’ pedigree.
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p. 45).7 There is also a possibility that this gradually became a part of
their collective memory, and then Woden eventually gained an ancestral
image in time. In fact, one could speculate further. However, the fact that
the figure of Woden came into prominence as a euhemerized progenitor
in the historical records is beyond dispute. The question is what factors
necessitated the convergence of the respective lineages on Woden in the
royal genealogies written by Christian chroniclers. Was it just an indicator of the Anglo-Saxons kings’ strong ancestral ties, which could not be
eradicated even by the Christianity? Was it the fact that the kings were
dependent on such genealogies, particularly the ancestry of Woden, for
practical purposes such as the legitimization of power or gaining the right
to rule? Actually, it could be both. However, there seems to be one determinant motive behind the inclusion of Woden and the convergence of
the lineages on him in the royal genealogies. It is a motive that perhaps
played the most decisive role in the transition of the figure of Woden from
a principal deity to an ancestral figure. To understand that motive, we
need to re-evaluate the conversion process of the Anglo-Saxon England.
The Christianization of Anglo-Saxon England has traditionally been regarded as began with a mission by Augustine of Canterbury, who was
a Benedictine monk. He was sent by Pope Gregory the Great in 596 to
convert the Anglo-Saxons. Æthelberht of Kent became the first king to
accept baptism in about 601, and the mission gradually spread to the
other Anglo-Saxon lands. Although there is evidence of some Christian
Anglo-Saxon elite before the 7th century, they appear to have been influenced by the Frankish court rather than the Roman church (Hindley,
2006, p. 33). In time, more and more Anglo-Saxon kings were converted
into Christianity and by the time the Viking invasions started in the late
eighth century, they all had already been Christianized. As can be seen in
both literary and non-literary sources, however, the conversion did not
completely weaken belief or interest in paganism and descent from the
gods (Wallace-Hadrill, 1971, p. 8). After all, unlike East Germanic peoples
who first met Christianity in the form of Arianism, which most probably
was affected by pagan belief, the Anglo-Saxon kings were converted by
a Christian mission sent by the Pope himself. While Arian priests influenced the Germanic leaders who sought support and felt closer to the
hierarchical nature of Arian principles, the Gregorian priests were faced
with serious reactions by the pagans, especially in following Æthelbert’s
death in 616 (Bede, 731, trans. 1991).8 In addition, since the conversion
7
8
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Behr argued that the archaeological evidence found in Kent supports Bede’s assertion
that the Kentish originated in Jutland and probably brought the cult of Woden with
them.
In 616, Eadbald successor of deceased king Æthelberht of Kent, married his stepmo-
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of the Anglo-Saxons was applied as a top down process, elements of the
old religion were maintained among both the unconverted and perhaps
the converted, which can be seen in the continuation of various heathen
practices.
4. Interpretation and Conclusion

The insertion of Woden into the royal genealogies was not only due to
the transfer of Anglo-Saxon collective memory into the Christian period,
but also due to the effort that that the Christian chroniclers made to remove his godlike nature in the eyes of Anglo-Saxon people. In this way, euhemerized Woden served the purpose of both Christianized Anglo-Saxon
rulers who desired their subjects to be converted, and the clergymen who
tried to persuade the pagans to switch their religious beliefs and way of
living. Thus, the kings were not obliged to give up on Woden completely,
and the influential image of Woden made its presence felt as a progenitor
rather than as a cultic figure. This did not require Christian chroniclers
to remove Woden’s traces altogether; instead, they let him continue his
legacy in the written records, by reshaping his supernal image (Markus,
1970, p. 34).9 In this way, the Germanic tradition of keeping the ancestral records in oral literature was combined with Woden the god by the
Anglo-Saxon elite, as a result of the Christian missionaries’ objective to
convert the pagan kings by means of emphasising on Woden the progenitor via the royal genealogies. In other words, to convert the heathen into
Christianity, the figure of Woden was humanized by the Christians, and
used as an instrument for the adaptation of Anglo-Saxons into the new
religion. Obviously, it worked both ways regarding the Christian missionaries and the converted elite. In the process of time, the supernatural
image of Woden was transferred into a euhemerized progenitor in order
to overcome the pagan’s hesitancy for conversion, and his worship was
gradually to be replaced by Christ. Finally, in some later pedigrees that
were based on a late eighth- or early ninth-century source or sources, the
genealogy of Woden was extended to Noah and Adam, as a continuation
of the effort to fit Woden into a Christian context (Sisam, 1952, p. 298).
Consequently, it is possible that keeping the record of dynastic myths and
regnal heritage had already been a part of Anglo-Saxon oral tradition, as a
result of their Germanic origins. Regardless of whether or not Woden had
ever been accepted as an ancestor before the conversion, his insertion into
9

ther, contrary to church law, and he refused baptism. Mellitus, bishop of London was
expelled from Essex and went to Kent.
The Christians were not supporters of destruction either. The pope suggested that
pagan shrines must be cleansed of idols and converted to Christian use rather than
destroyed.
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the royal genealogies by the Christian scribes was intended to remove the
remnants of Woden’s deity and replace it with Woden’s pedigree. Therefore, Woden was transferred into the written records as the progenitor of
the regnal lineages and the emphasis was made on his genealogical role
instead of his sacred image. As a result, Woden was transformed into a
humanized ancestor of the Anglo-Saxon kings in an effort to convert heathen England to Christianity. Hence, newly converted Anglo-Saxon kings
were provided with the opportunity not to abandon Woden completely.
Further, the later pedigrees that extend the lineage of Woden to Noah and
Adam served a similar purpose, which aimed to integrate pagan characters into the Christian notion of ancestral consciousness.
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ERNST CASSIRER’DE MİTİK DÜŞÜNME:
SEMBOLÜN ZİHİNSEL BİR FORM OLARAK VARLIĞI
Fatma TURĞAY1

Öz: Mitlerin insanın akıl yetisinden çok muhayyile, daha geniş anlamda hayal yetisine
dayanılarak açıklanması, neredeyse geleneksel bir açıklama modeli olarak karşımıza
çıkar. Aklın kavramsallaştırma, muhayyilenin ise sembolleştirmeyle özdeşleştirilmesi, bu ikisinin ayrı araştırma yöntemlerine tabi kılınmasını da beraberinde getirmiştir.
Ernst Cassirer felsefe ve mitoloji karşıtlığı olarak özetlediği bu tutuma karşın onları
ortak bir zemine taşımanın imkânını Kant’ın eleştirel felsefesi temelinde aramaktadır. O mitosu, bir form olarak, onun deyimiyle zihnin içsel formu olarak, mitik bilinç
kavramıyla, felsefeyi temsilen zihnin alanına, aklın diskursif fonksiyonunu aşan bir
tarzda ve kavramsal olanı önceleyen bir aşamayı gösterdiğini belirterek taşımaktadır.
Mitosun muhayyileye dayandırılması, onun kurgusal-tasarım yönüne vurgu yaparak,
mitik bilincin kavramsal aşamaya geçememiş bilgi öncesi bir döneme ait olduğu yorumunu da beraberinde getirir. Bu nedenle de onda aklın ürünlerinin tersine, denetlenemez bir yön görülürr. Büyünün, masalların ve şiirsel anlatının öğeleri olarak düşünülen mitik semboller, doğa ve mantık yasaları içinde ele alınamaz. İnanç alanına
ait olmasıyla kutsalın, doğaüstü yönüyle metafizik açıklamaların, duygularla ilişkisi
psikolojinin, ilkel toplumlara ait bir düşünme biçimi olmasıyla antropoloji, etnoloji,
filoloji disiplinlerinde incelenen mitoloji, Cassirer için bu alanlarla sınırlı olmayan,
çok daha genel, evrensel bir anlama sahiptir. Öyle ki mitik bilinç düzeyi, doğa, mantık
ve matematikle birlikte tüm formların kaynağı, kökeni durumundadır.
Muhayyilenin üretimi olduğu düşünülen mitik sembolik formların, zihnin ilksel
formları olarak ortaya konması, ona zihinde bir gerçeklik atfedilmesine ve bir yaşantı
formu olarak incelenmesine imkân tanımaktadır. Öte yandan bu düşünce, zihni aklın
daha ötesinde geniş tecrübî bir boyuta da taşımaktadır. Cassirer’in mitik düşünme
olarak kavramlaştırdığı yaklaşımın sembole nasıl bir gerçeklik atfettiği, hayalî-kurgu
olduğu düşünülen mitik anlatıya ait sembollerin aklın alanına taşınarak gerçeklikle
bağının nasıl kurulduğu, bu bildiride incelenmesi amaçlanan sorundur.
Anahtar Kelimeler: Ernst Cassirer, mitik düşünme, sembolik form, mitik bilinç, teorik bilinç, muhayyile
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MYTHICAL THINKING IN ERNST CASSIRER:
THE EXISTENCE OF SYMBOL AS AN INTELLECTUAL
ENTITY

Abstract: Explanation of myths through the means of imagination or the faculty of
imagination rather than reason appears almost as a traditional way of explanation.
The identification of reason with concepts and imagination with symbols brought
along the fact that these two should be examined under different research methods.
As a response to this approach which Cassirer summarizes as the controversy of mythology and philosophy, he searches the possibility of bringing them on the same
basis within Kant’s critical philosophy. With the concept of mythic consciousness, he
puts mythos as a form, an internal form of the intellect indeed, which transcends the
discursive function of the reason and precedes the conceptual.
Basing mythos on imagination, emphasizing its fictional-imaginal aspect, brings
along the interpretation that mythic consciousness belongs to a period that precedes
conceptual knowledge. Thus, on the contrary to the products of reason, he sees an
uninspectable aspect in it. Mythic symbols that are thought to be the elements of
magic, fairy tales and poetry cannot be discussed within the laws of nature and logic.
Mythology, which has been researched under theology, metaphysical explanations,
psychology, anthropology, ethnology and philology –because of its relation to the
sacred, supernatural events, emotions and the thinking habits of uncivilized societies- has a more general, universal meaning that cannot be restricted within these
disciplines. Mythical consciousness level is the root and origin of all forms, including
nature, logic and mathematics.
He also shows the possibility of discussing symbolic mythic forms that are the products of imagination as the original forms of the intellect, attributing them a reality
and examining them as a form of experience. This idea carries the intellect beyond
reason, towards a broader dimension of experience. Our aim in this study is to discuss
what kind of a reality Cassirer’s concept of mythical thinking attributes to the symbol
and how symbols that belong to so called imaginary-fictional mythic discourse are
related to reality by carrying them to the realm of reason.

Keywords: Ernst Cassirer, mythical thinking, symbolic form, mythical consciousness,
theoretical consciousness, imagination
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1. Giriş
Kant’ın eleştirel felsefesini temel alan Ernst Cassirer, özellikle bilgi teorisi
konusunda geliştirdiği yaklaşımı “Sembolik Formlar Felsefesi” olarak adlandırır. Sözü edilen bilgi de “sadece teorik açıklama ve bilimsel kavrayışı”
anlatan bilgiden daha geniş biçimde, kendisinde “öyle-varlığıyla bir dünya
inşa ettiğimiz tüm zihinsel etkinlikleri” kast eder. O bu felsefeyi, bir bilgi
fenomenolojisi olma yolunda görür ve onu “kendinden ya da karşısında
duran dünyadan hareketle inşa etmek yerine, Sembolik Formlar Felsefesinin amacını, bu ayrılığın dayandığı temelleri araştırmak ve mevcut olması
gereken şartları bulmak olarak belirler.” Cassirer’e göre bu şartlar da tek
boyutlu değildir; fenomenleri düşünmenin, onları kavramanın “farklı boyutları da vardır ve bu farklılık gereği, ben ile dünya ilişkisi çok yönlü bir
çerçeve içinde ve çok yönlü biçim vermeye uygun” yapıdadır. “Ben ile dünyanın karşı karşıya oluşu hakkındaki tartışmanın teorik bilgide, sanatta
ve mitosta daima kendine özgü biçimde gerçekleştiğini” belirten Cassirer, “bu süreçte kullanılan vasıtaların farklı olduğunu, buradan hareketle
ulaşılan amaçların da farklı olduğunu” kaydeder. Zira ona göre, “dünyayı
kavrayıp anlama formlarının tamamı somut temaşayı hedeflemekte, ancak bu şekilde temaşa edilen nesnenin kendisi de cisimleştirmenin yönü
ve niteliğiyle birlikte değişmektedir” (Cassirer, 2011, s. 191).
Buna göre “Sembolik Formlar Felsefesi, nesnenin özüyle ve onun temel
özellikleriyle ilgili dogmatik bir teori kurmak yerine sabırlı bir eleştirel
çaba içinde, nesnelleştirme biçimlerinin bilime, dine ve sanata özgü şekillerini, bunun onlar açısından nasıl bir karakteristik taşıdığını kavrayıp
tasvir etme” niyetindedir (Cassirer, 2011, s. 191). Yine de bu bilginin belirli formlar içinde verilmesi, bunların dışına çıkamama gibi bir durum da
ortaya çıkarmaktadır. Sadece bu formlara bağlanıp kalma, onların içkin
olduğu bir maddenin varsayılmasına neden olmaktadır; oysa bir nesnenin böylesi bir form vasıtasıyla belirlenmiş olmadan deyim yerindeyse
“çıplak bir varoluşa sahip bir şey” gibi verilmiş olması düşünülemez. Bu
tarz “salt madde” düşüncesi, sırf bir soyutlama biçimine, ancak güvenilir
olmayan bir soyutlamaya işaret etmektedir (Cassirer, s. 192).
Cassirer, sembolik olmasından önce form kavramına temel bir işlev yükleyerek onu nedensellikle birlikte düşünmekte; form-nedensellik ikilisinin karşısına ise manevî-kültür bilimleri ile matematik-doğa bilimlerini
yerleştirmektedir. Form-nedensellik, doğabilim-kültür karşıtlığının bir
diğer veçhesi ise varlık-oluş ikilemidir. Bu yönden bakıldığında da kültür
bilimlerine karşılık gelen olgu “oluş”tur. Oluşun dışına çıkamayan kültür
olgularının da neden-sonuç kategorilerinin dışına çıkılarak anlaşılması
Cassirer’e göre mümkün değildir. Neden kategorisine dayalı olarak da
kültür ürünlerinin “oluş-çözümlemesi”, “eser-çözümlemesi” ve “form-çö316
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zümlemesi” gerçekleştirilmelidir. Kültür formlarının neliğinin yanı sıra
bunların özü hakkında da dikkatli bir incelemesinin yapılması, dil, sanat
ve dinin birbirinden farklılıkarının ve nerede birleştiklerinin belirlenmesi
gerekmektedir. Kültür ürünleri kendini ruhsal süreçlerde gösterdiğinden
buradaki dil kullanımının araştırılması, bizi sonuç olarak bir “sembol bilinci”nin aranmasına götürecektir (Cassirer, 2005c, s. 134-135). Bu alanlar arasındaki karşıtlıkların birleştirilmesi-bütünleştirilmesi ya da uzlaştırılması, zihnin sembolik formları temelinde gerçekleştirilebilir. Zira bu
alanların kökeni araştırıldığında neden-sonuç kategorileri bir totoloji ve
kısırdöngüye dönüşerek yeniden olgulara bağlanmakta ve çözüm olmaktan uzaklaşmaktadırlar. Oysa burada en temelde formda kendini gösteren olgular değil, formun kendisi önem kazanmalıdır. Cassirer form ve
nedenselliğin yeniden kavuşmak üzere bu noktada ayrılması gerektiğini
söylerken neden-sonuç kavramlarının kaybolduğu yerde bilincin kaybolmadığını göstermek üzere daha temelde bilmenin varlığını sürdürdüğü
yere varmak istemektedir (Cassirer, s. 136, 138-139).
Gerçekliğin biricik ve türdeş olmadığını, her organizmanın “monadik bir
varlık” olduğunu; kendine özgü bir yaşantısı ve yine kendine özgü bir
dünyası olduğunu belirten Cassirer (1997, s. 39) biyolojiden aldığı bu
yaklaşımı insan dünyasına uyguladığında görünen o ki insan sadece fiziksel bir evrende değil, simgesel bir evrende yaşamakta; dil, mitos, sanat ve
din böylesi simge ve sembollerle insanı kuşattığından bunu üreten insan
bundan etkilenerek artık bu yapay ortam olmadan hiçbir şeye görüp bilememektedir. “İnsanın eylemsel alanda dahi katı bir olgular dünyasında
yaşamadığını, kendi gereksinim ve isteklerine göre eyleyemediğini, imgesel duyguların, umut ve korkuların, yanılgı ve yanılsamaların, kuruntu
ve düşlerin arasında yaşadığını” hatırlatan Cassirer, modern insanın akılla-düşünmeyle tanımlanmasının gücünü yitirmediğini, ancak dilin kaynağı olarak akılla özdeşleştirilmesinin de dilde ortaya çıkan imgelemin dışta bırakılmasını getirmemesi gerektiğini vurgular. Zira sadece kavramsal
dilden değil, duygularımızı dışa vuran duygusal dilden, mantığın dilinin
yanında şiirin dilinden de söz etmek gerekmektedir. İnsanın düşünen
hayvan yerine bu nedenle “sembolleştiren hayvan” olarak tanımlanması
daha doğru olur. Zira insanın diğer canlılardan ayırıcı vasfının bu olduğu
düşünüldüğünde ona açılan yeni yollar anlaşılabilir hale gelecektir (Cassirer, s. 41-42).
İnsanın sembolleştiren zihni ancak bu yolla kavrar. Ancak sembol bu dünyanın bir parçası olmadığı gibi, nesneyi de aynen yansıtmazlar. “Sembolik
formlar, varlığı anlamada ortaya çıkan dolayımlardır; onlar varlığı kendiliği içinde bilince taşımazlar.” Bunun yerine gerçekliğin zihindeki dönüşümüne denk düşerler, böylece gerçeklik dışaşrıya yansır. Diğer bir deyişle
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zihin onu yeniden oluşturduğundan, zihnin bir yansıtması değil, nesneyi
belirleyen ürünüdür (Hoşgör, 2018, s. 336).
Fiziksel-büyüsel güçten zihin gücüne geçiş için gereken yolu zihnin gelişimine dayandıran (Cassirer, 2011, s. 121) Cassirer için mitik düşünme
bir bilinç formudur. “Mitosu birlikli bir bilinç formu olarak kavramak ve
karakterize etmek yerine, mitosun birlikli yapısını sırf nesnel yönlerden
belirlemeye çabalamak” (Cassirer, s. 156) ve onu analitik bir ayrıştırma
ve bölümlemenin içinde araştırmak “kuşatılmak istenen nesneye hasar
vererek onu kendi doğasından uzaklaştıracaktır” (Cassirer, s. 15). Mitik
düşünme alanını otonom bir zihin formu olarak gören Cassirer’e göre
“bir düşünsel alanın birliği nesneden hareketle değil, nesnenin temelini
oluşturan fonksiyondan hareketle belirlenebilir ve kesin hale getirilebilir” (Cassirer, s. 156).
2. Mit-Sembol İlişkisi

Cassirer mitik düşünceyi, kendini mitosta gösteren ve büyüsel nitelikli
olan bir düşünme biçimi olarak görür. “Mitos aynen bilgi, ahlak ve sanat
gibi bağımsız, kendi içinde bütünleşmiş bir “dünya” olarak ortaya çıkar;
bu dünya ise, dıştan getirilen yabancı değer ve gerçeklik kıstaslarıyla ölçülemez; tam tersine, onun kendi içkin yasalı yapısı içinde kavranması
gerekir. Mitosun dünyasındaki dolaylı bir şeyin, yalnızca başka bir şeyin
örtüsü olarak görülüp apaçık anlaşılır hale getirilmesine yönelik her deneme, artık kesin biçimde reddedilmelidir” (Cassirer, 2005a, s. 19). (Mitosun kavranış ve değerlendirme biçimlerine dair felsefî yaklaşımları
“mitoloji felsefesi problemi” başlığı altında incelediği kapsamlı giriş yazısı için bkz. Cassirer, s. 15-53). Mitik bilincin kaynağının “rüya yaşantılarında belli ruhsal durum ve deneyimlerde, doğal varlığın temaşası gibi
farklı unsurlarda gösterildiğini” kaydeden Cassirer (2011, s. 75), mitlerin
sembolik formlarının anlaşılmasında, kendi alanına sahip olan ‘estetik’in
bakış açısına başvurur. Ancak estetik-sembolik formun kaynağı arandığında, burada hayal gücüne gidildiğini ve onun mantığından söz edildiğini
belirten Cassirer, bu yola başvuranların da çelişkiye düşeceği kanısındadır. Zira “mitos dünyasının karakteristiği” olan “ilkel duyumlama ve temaşa aşamasında”, ona “çıkarımsal bir kavram” dahil ederek “analitik ayrıştırma ve bölümlemeye” yol açan “mitosun kavram formunun neliği” ilgili
soru bile onu “aklileştirme sorununa” yol açmaktadır (Cassirer, s. 14-15).
Bu sorun “ben ile doğa, iç-dış, özne-nesne, rûh-beden gibi kategorik ayrımların olmadığı” mitos dünyasını, daha üst soyut bir düzey olan bilimsel-mantık analizine tabi tutarak anlamaya çalışmaktan doğmaktadır. Bu
düşünme biçimi ise bu dünyayı, yani bilincin kökenini nesneleştirmek
anlamına gelecektir. Bu tarz bir yaklaşım, fenomenolojik olarak değer318
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lendirildiğinde, bunun mitik bilincin kendini göstermesini gerektiren bir
yolu varsayması gerekecektir. Oysa bu bilinç düzeyi, bütünsel bir yaşam
algısı oluşturduğundan bu tür bir birlik içindeki mitosun kavranmasının
önünde engel oluşturacağı açıktır. “Bilince ait bir özelliği, teorik-bilimsel
‘gerçeklik’ten yola çıkarak kavramaya çalışmak” burada bir sorun teşkil
etmektedir. “Bilinç ile gerçeklik birbirine direnç gösteren sınırlara sahipken, mitosun dünyasında böylesi bir sınır çizgisi yoktur” (Hoşgör, 2018,
s. 331, 332).
Yine de “mitos sadece tasarımlar ve duygulanımlar çerçevesinde kalmamakta, nesnel şekillendirme izleri de taşımaktadır.” Bu şekillendirme,
“mantıksal formla” uyuşmasa da “belli bir ‘çeşitlilik sentezi’ni ve duyusal
unsurların belli ölçüde karşılıklı uygunluk ve özetleniş biçimini kendinde
taşıyan bir nesnelleştirme yönüne sahiptir.” Kavram oluşturma da “belli
bir bağlantı ve diziliş ilkesini” taşımakla birlikte (Cassirer, 2011, s. 15) bu
da “şeylerin benzerliğinin üretilmesi olmayıp şeyler arasındaki benzerliğin bilinçli konumlanışında ön şart teşkil etmektedir”. Dolayısıyla kavram
oluşturma da mitik düşünme biçiminden tamamen farklı olmayıp bir üretim biçimine denk düşmekte; bu da benzerlik ve benzemezliğin duyusal
etkilerin içeriğinde var olup ondan doğrudan alınıyor olduğu kabulünden
kaynaklanmaktadır (Cassirer, s. 16).
Dünyanın algılanması için net mekânsal sınırlara ve bireyselliğe sahip figürlere ayrışması doğal ve birbirinden farklılaşan, “kendine özgü özelliklere sahip birimler”, bir bütün olarak kendiliğinden anlaşılır gözükse de
mitik düşünüş için “bu tek tek unsurlar en baştan mevcut değildir. Bunları
bütünden adım adım kendisi elde etmek zorundadır.” “Bu nedenle mitik
kavrayış, ‘karmaşık’ bir kavrayış olarak adlandırılmakta ve bu yönüyle
teorik ve çözümleyici inceleme şekillerinden ayrılmaktadır” (Cassirer,
2011, s. 77).
Mitolojik anlatı, halkı oluşturan bireylerde, bireylerin çabalarında ortaya
çıkmış gibidir. Bu anlatının bir “yaşam formu” olarak aynı zamanda bireyler üzerinde içsel bir zorlayıcılığı da bulunmaktadır. Bilince yerleşmiş
böylesi bir güce sahip olan mitolojinin Cassirer, bilincin dışında bir gerçekliğe sahip olmadığını vurgular. Ancak bu, bilincin bu anlatıyı belirlediğini, arka arkaya gelişlerin bir akış olarak tasarlandığını göstermez. “Bu
akış hakikaten gerçekleşmiş ve bilinçte vuku bulmuş olmalıdır.” (Cassirer,
2011, s. 23) Sürekli karşılaşılan çok tanrıcılık, insanlık bilincinin aynı bilinç aşamalarından geçtiğini, tanrıların bilinci arka arkaya ele geçirmiş
olması gerektiğini düşündürür ve bu yolla açıklanabilir. Yaşantıda üretilen mitoloji, tecrübe edilmiş, deneyimlenmiş olmalıdır. Mitoloji bu şekilde bir yaşantı formu olarak öznellikten kurtulur, çünkü yaşantı öznel
ve nesnel arasındaki ilişkisizliktir. Böylece içsel bir doğruluğa sahip olan
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mitik forma nesnel bir olgu da karşılık gelir. Bu süreçte tanrı bizatihi oluşur ve tedricen, bütünde kendini gösterir; “bütünde, zorunlu olarak ve
genel geçer nedenler taşıdığı ölçüde ortaya çıkar.” Cassirer, mitolojik sürecin içinde tek tek unsurların hakikati olmasa da sürecin bizzat bütünde
tamamlanmış şekilde kapsadığı bir hakikat olduğunu söyler. (Cassirer, s.
23-24) Bu anlamda süreç gizli güçlerden oluşmayıp gizli güçlerin kendisi
olur. Onlar hem doğanın sonucu olan bilinci hem de doğayı oluştururlar,
yani asıl egemen olan bu güçlerdir. Bu nedenle de mitolojik süreç doğa
objeleri değil, oluşturma yetenekleriyle ilgilidir ve bunların aslî üretimi
bilincin kendisidir. “O halde” der Cassirer, “açıklama nesnel olana tam
olarak açıldığında, bilinç de tam anlamıyla nesnel olarak oluşur.” (Cassirer, s. 26) “Zihnin dolambaçlı yolu” burada, öyle bir aşamada bulunur ki,
bu aşama içinde biz, artık, bu yolun en son amacını, duyu dünyasındaki
gibi yarı-şeffaf perde vasıtasıyla değil, doğrudan doğruya zihinde biliriz.”
(Cassirer, s. 26).
Zihinde onun formlarından biri olarak bulunan mitik düşünce formunun
sembolik formlar içindeki yerini ve diğer sembolik formlarla ilişkisini ise
Cassirer şöyle açıklamaktadır:
“Bir ‘sembolik form’dan, zihnin tüm enerjisi; bir zihinsel anlam içeriğini
somut bir duyusal işarete bağlayan ve içeriği bu işarete içsel olarak veren
zihin enerjisi anlaşılmalıdır. Bu anlamda, dil, mitik-dini dünya ve sanat tamamen kendine özgü bir sembolik form olarak karşımıza çıkar. Çünkü onların hepsinde kendini gösteren asıl keyfiyet, bilincimizin, dıştaki şeylerin
etkisini almakla yetinmeyip, her etkiyi serbest bir ifade etkinliğiyle birleştirmesi ve ona nüfuz etmesi durumudur. Kendi ürettiğimiz işaretlerin
ve imgelerin dünyası, eşyaların nesnel gerçekliği olarak adlandırdığımız
şeylere karşıt durumda bulunur ve nesnel gerçeklikler karşısında, asli güç
ve bağımsız mevcudiyet içinde kendi yerini korur.” (Cassirer, 2011, s. 158)
Din, dil, mitos ve sanat diğer zihinsel formlardan farklı bir zihinsel kavrayışa karşılık gelirler. Sembolik formlar, din, dil, sanat olarak farklı alanlarda olsalar da “apayrı biçimlendirmeler olarak ortaya çıkmazlar; onlar
ortak ve ana zemin olan mitostan yavaş yavaş ayrılıp bağımsızlık kazanırlar” (Cassirer, 2011, s. 107). Bununla birlikte zihnin tüm formlarının
kaynağı mitostur, zira mitos olmaksızın zihnin diğer formlarından bahsetmek dahi mümkün değildir. Bu durum asıl olarak zihnin bu formların
bütünlüğünden oluşmasından kaynaklanmaktadır. Bu anlamda da mitik
düşünme tüm düşünme biçimlerinin zemini-kaynağı konumundadır.
3. Sembolik Bir Form Olarak Dilin Mitik Düşünmeyle İlişkisi

Doğayı kavramaya çalışan insan zihninin biçimlendirme fonksiyonları
olan sembolik formlardan biri olan dil, bu formlar içinde mitik düşün320
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meyle ilgisi en sıkı olandır. Zihinsel formlar nesnelerin bir temsili, imajı
ya da simgesi değildir. Onlar böyle düşünülmekten kurtulduğunda artık
dış dünyanın kopyası olmaktan da çıkarlar. Dil de bu anlamda kendi bağımsızlığıyla var olur. Dilin mitik düşünmeyle birlikte yol aldığını ve içiçe
olduğunu düşünen Cassirer, dilin nesnelliğini zihinde sembolik bir form
olmasında bulur. Zihnin bir fonksiyonu olan dil, kaynağını nesnelerden ve
onların taklidinden almaz ve nesnelliğini zihinde kazanır. Bu yönüyle de
araçsal değil, oluşsal, kurucu bir işleve sahiptir.
Kavramları zorunlu olarak onların “karakteristik belirtileri”nin kesinliği içinde oluşturduğumuzdan, şeylerin mevcut benzerlik-benzemezlik,
uyumluluk-uyumsuzluk işaretleri onların cins halinde özetlenmesini
mümkün kılar. Ancak bu noktada şu sorular akla gelir: “Bu türlü şeyler
adlandırmadan önce nasıl mevcut olmaktadır? Bunlar dil yoluyla adlandırma işlemi içinde kavranamaz mı? Adlandırma hangi kurallara ve kıstaslara göre işler? Dili gerektiren ya da bu tasarımları belli bir kelimeyle
birlik içinde bir araya toplamı gerekli kılan şey nedir? Duyularımızın aldığı veya zihnin iç bağımsızlığından doğan ve hep aynı akan izlenimler
dizisinde belli biçimleri ayırmayı, bazılarını dikkate almayı ve onlara belli
anlamlar yüklemeyi gerektiren şey nedir?” Cassirer’e göre bu sorular geleneksel mantığın, dil araştırmacılarını ve dil felsefecilerini terk ettiği yerdir. Çünkü mantık, genel tasarım ve cins kavramlarının oluşumunu olup
biten bir şey olarak kabul eder (Cassirer, 2011, s. 89). Ayrıca dil bilimciler
dilsel tasarımların oluşumunu önceden varsaymak durumundadır. Ancak bu da dilin kökeninde bulunan şeyin araştırılmasını bir kısır döngüye
dönüştürür. Bu nedenle belki de dilsel biçimler mantıksal kavramlaştırma biçimleri yerine mitsel düşünceye özgü formlarla karşılaştırılmalıdır
(Cassirer, 1946, s. 31).
Mantık kavramların kaplamları, birinin diğeriyle hiyerarşik olarak nasıl
ilişkilendiğiyle ilgilenirken mitik ve dilsel kavram için yoğunluk ve nitelik önemlidir. “Onda özel ayrışmanın düzeltilmesi ve yokedilmesi ilkesi
hüküm sürer. Bir bütünün her parçası bütünün kendisine, bir türün ya
da cinsin her kopyası cinse upuygun olarak ortaya çıkar.” Her dilsel ifade
mitik düşünmede şeyin temsili değil, bizzat onun varlığının yerine geçer.
Büyüsel düşünüşe göre, bütünün herhangi bir parçasına sahip olmak, bütünü etkilemekte bir güç elde etmek anlamına gelir. Bu parçanın bütünün
yapısında taşıdığı anlam, onda nasıl bir işleve sahip olduğu dahi sınırlı
bir öneme sahiptir. Burada parçanın büyüsel bir güce sahip olması için
bütünle bir şekilde bağlantılı olması yeterli sayılmaktadır (Cassirer, 2011,
s. 146-147).
Hayvandan farklı olarak sembol üreten insan, sembolik ifadeyle tek tek
ve anlık varolan unsurlardan geçmişe bakış ve öngörü imkânı kazanır.
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Çünkü sembolik ifade, bilinç bütününde belirgin ayrılışlar gerçekleştirdiği gibi, bu ayrılışlar geçmişe ve geleceğe bakış olarak muhafaza edilir. Dil
sesi, oluşmuş ve ayrımlaşmış olana belirgin bir biçim verince, oluşmuş
olan orada etkileme özelliğine ve belirleyiciliğiyle “varlığın belirleyiciliğinin önüne geçer”. Artık dil sesiyle varlıktaki karşılıklılık, şeyler arasındaki
‘nesnel’ benzerliğe göre değil, eylemle içeriğin kavranışına göre belirlenir
ve bir diğeriyle belirli bir amaç ilişkisi içinde düzenlenir (Cassirer, 2011,
s. 102-103).
Mitos ile dilin içerikleri ayrı olmakla birlikte her ikisi de aynı düşünsel
kavrayış biçimine, yani mecazi düşünme biçimi sahiptir (Cassirer, 2011,
s. 139-140). “Mecaz herhangi bir şekilde benzer olan veya dolaylı ‘benzerlikler’ sunan bir içeriğin adı vasıtasıyla, başka bir tasarım içeriğinin
bilinen karşılığının, aynı ismin/kavramın altına girmesi halidir.” Diğer bir
deyişle burada gerçek bir ‘nakletme’ durumu ortaya çıkar. Dolayısıyla mecazın birinden diğerine geçişinde gerçekleşen özdeşliklerin anlaşılmaya
çalışılması halinde, temel tabakaya yani mitik düşünme-hissetme tabakasına inilmelidir (Cassirer, s. 142). Örneğin şimşek, dil yoluyla gerçekleşen
zihinsel işlemde ‘yılan formu’na sokulunca, şimşek yılan olarak dönüştürülmüş, buradaki ifadeyle nakledilmiş olur. Bir diğer örneğe göre güneşin
gökyüzünde hareket etmesi, onun ok ya da kuşla tasvir edilmesine neden
olmuş, Mısır tanrılar tapınağında güneş tanrısı şahin başıyla gösterilmiştir (Cassirer, s. 150).
Dil ile mitos temelde çözülmez bir bağıntıya sahip olsalar da bu bağıntıdan bağımsız birer parçadırlar. Her ikisinin zihindeki işleyişi aynıdır, ancak sembolik şekil verme eğilimleri farklı gelişir (Cassirer, 2011, s. 143).
“Çünkü dil sadece mitosun dünyasına ait değildir. Dilde başlangıçtan itibaren etkili olan güç logosun gücüdür” (Cassirer, s. 151). Zihinsel gelişim
sürecinde dilin mitle bağlantısının çözülmeye başlamasıyla bu güç ilerleyerek dilin salt kavrama dönüşmesine yol açar. Birleştirme, bağlama
ve ayırma fiilerinin kalıntıları kavramlarda varlığını korusa da bilim dili
kendine malzeme yaparak onu da aşan bir ilkeyle hareket eder ve ortaya başka bir logos çıkarır. Dilin sınırları bu logosla aşılmaya çalışılırken
dil eleştirisi, bu bilimsel ve felsefi düşünmenin tamamlayıcısı haline gelir
(Cassirer, 2005b, s. 27).
Zihin mitik semboller içinde yaşadığı gibi dilin kelimeleri içinde de yaşar
ve hüküm sürer. Ancak ne mit ne de dilin egemenliği altında değildir. Dil
ise, algı dünyası ile bilimsel-fiziksel kavramlara katılmakla birlikte mitosun unsurlarıyla logosun unsurlarını bağlar; böylece “bu iki aşırılık arasında ortaya çıkarak ve onlar arasında zihinsel bir aracılık kurarak var olur.”
Dilin buradaki işlevi, mitosun unsurlarıyla logosun unsurlarını birleştirmek ve onlar arasında zihinsel bir bağ kurmaktır (Cassirer, 2011, s. 180).
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4. Sonuç
Sembol, Cassirer’de bir şeyin temsilini değil, Kant’ın transendental yöntemine uygun biçimde zihnin kendini açışını ifade etmektedir. Mitik düşünme ise sembolik formlar içinde kökensel bir yerde durmakta ve Cassirer’in kurmaya çalıştığı felsefenin sınırlarını manevi-kültürel bilimlerin
alanlarını da içine alacak biçimde genişletmektedir. Zira mitik düşünme
bütünsel bir yaşam algısı oluşturmakta, analitik-mantıkî açıklamaların
ulaşamadığı bir bilinç düzeyini ifade etmektedir.
Mitlerin dayanağı olarak gösterilen hayal gücünü mitik bilinç kullansa
da mitosu da önceleyen mitik bilinç, Cassirer’e göre zihinde temellenir.
O, hayal gücünün mitlerin oluşumundaki fonksiyonunu reddetmemekle
birlikte onu mitik bilincin dışında ya da altında değil, zihnin etkinlik alanı
içinde görür. Hayal gücünün getirdiği bilgiyi informel bir bilgi biçimi olarak yine zihne taşır ve böylece zihni salt analitik-problem çözücü rolünden çıkararak sembolik formları taşıyan daha bütünlükçü bir birlik içinde
ele almaya çalışır.
Mitik bilinç düzeyi, doğa, mantık ve matematikle birlikte tüm formların
kaynağı, kökeni durumundadır. Bu nedenle Cassirer’de mitik düşünme,
sembole nesnel bir gerçeklik kazandırmakla birlikte ona bir köken sağlama hedefine de yönelik olarak “sembolik formlar felsefesi” başlığı altında
Kant’ın eleştirilerini daha kuşatıcı bir zemine yerleştirmektedir. Bilimsel
düşünmenin dışındaki düşünme formlarını yine zihinde temellendiren bu
yaklaşımıyla Cassirer’in sembol yorumu, onun nesnelliğini ortaya koyma
çabasıyla felsefî olduğu kadar mitoloji çalışmalarına farklı bir perspektifi
önermesiyle de önemli bir katkı sağlamakta, böylece bu değerli düşünsel
açılım, kültürel çalışmaların ürünlerini felsefeyle buluşturmaktadır.
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Öz: Kültür, “insan toplumuna özgü bilgi, inanç ve davranışlar bütünü ile bu bütünün
parçası olan maddi nesneler” şeklinde tanımlanır. Bu maddi nesnelerin oluşumunu
sağlayan pek çok şey olduğu konusunda çeşitli yorumlar yapılabilir. İnsanlar, kendi
kültürlerini oluştururken gördükleri ve iletişimde oldukları imgeler-simgeler, olaylar,
durumlar vb. şeylerden etkilenirler. Yaşanılan coğrafya, iklim koşulları, bitki örtüsü
ve tüm canlıları insan yaşamı üzerinde iz bırakır. İzler kimi zaman sözlü kültür birikimlerine kimi zaman da maddi kültür birikimlerine yansır. Bu birikimler zamanla
insanların ve ait oldukları toplulukların yaşayış biçimlerini, sanatlarını, düşüncelerini ve inanışlarını biçimlendirir. Bunun sonucundan ortaya çıkan inançlar ve gelenekler, insanoğlunun yaşamını sürdürmesi için gerekli motivasyonun sağlanmasında
önemli bir rol oynar. Bu anlamda geleneksel yaşam biçimlerinin devam ettiği görülen Ardahan Sulakyurt köyündeki eski ve yeni evlerin bir kısmında bulunan ambar
(kiler) duvarlarına asılmış hayvan boynuzları dikkat çekmektedir. Saha çalışmasında söz konusu yöreye ait boynuzlar, ev sahipleri ile görüşülerek kayıt altına alınıp,
belgeleme işlemi yapılmıştır. Mevcut örneklerin büyük bir çoğunluğunun eski tarihli
olduğu, yakın zamanda asılan örneklerin az olduğu saptanmıştır. Sulakyurt köyündeki ambar (kiler) duvarlarına asılan boynuzların inanç ve gelenek çerçevesinde değerlendirilmesi, Türkiye’deki ve dünyadaki benzer örnekler incelenerek yapılmıştır.
Anahtar Kelime: Boynuz, İnanç, Gelenek, Mitoloji, Simge
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EVALUATION OF THE HORNS HANGED ON THE
STOREROOM (PANTRY) WALLS IN SULAKYURT
VILLAGE OF ARDAHAN IN THE FRAME OF FAITH AND
TRADITION

Abstract: Culture is defined as the “whole of knowledge, beliefs, and behaviors specific to human society, and material objects that are part of this whole.” The various
comments can be made that there are lots of things which ensure the creation of
these material objects. People are affected by images-symbols, events, situations, etc.
that they see and have the connection with as they create their own culture. The geography they live in, climate conditions, vegetation, and all living things leave traces
on human life. The traces are reflected sometimes in verbal cultural accumulations
and sometimes in material cultural accumulations. These accumulations shape the
lifestyles, arts, thoughts, and beliefs of people and their communities in time. The
beliefs and traditions that emerge as a result of this play an important role in ensuring the motivation required by the humankind to maintain its life. In this sense,
the animal horns hanged on the storehouse (pantry) walls in some of the old and
new houses in the village of Ardahan Sulakyurt, where traditional lifestyles continue,
draw attention. In the field study, the horns belonging to the region were recorded
and documented by interviewing the house owners. It was found that the majority
of the existing samples were old and that the samples hanged recently are few. The
examination of the horns hanged on the storehouse (pantry) walls in the village of
Sulakyurt in the frame of the tradition and faith is done through the examination of
similar practices in Turkey and in the world.
Keywords: Horn, Faith, Tradition, Mythology, Symbol
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1. Giriş
Doğumdan ölüme kadar insan, edindiği tüm tecrübeleri, bunlardan çıkardığı dersleri sonraki nesillerine ya sözlü ya da sembolleştirdiği nesnelerle iletmek ister. Gelenek haline gelen bu değerler kimi zamanda sıkı sıkıya bağlı olunan inanışlara dönüşür. Böylelikle toplum içerisinde anlam
yüklenen değerler hem kendiliğinden korunur hem de inanış ve gelenek
çerçevesinde kendi yaptırım gücünü oluşturur. Bazı gelenekler ve değerler efsanelerle üretilmiş soyut şeylere dayanırken, bazı gelenek ve değerler ise yaşanılan coğrafyanın canlıları ve olayları ile şekillenir. İnsanlar,
zamanla tüm bu deneyimlerine dayanarak oluşturulan soyut ve somut
değerler bütünü sembolleri ve bunların kullanıldığı mitleri yani efsaneleri oluşturur. Mitolojide geniş anlatım gücüne sahip sembollerin mitlerde kullanılması ile evrenin yaratılışı, ilk günah, ilk ölüm, tufan Tanrı’ların
insanları cezalandırması, ilk ailenin, törenlerin ve toplumsal kurumların
ortaya çıkışı gibi konuları içerir (Ateş, 2002, s.22).
Yukarıda bahsi geçen sebepler Ardahan-Sulakyurt köyünde ambar duvarlarına boynuz asma geleneğinin günümüzde hala neden itibar gördüğünü açıklayabilir. Özellikle eski yapılar ile varlığını sürdürebilen ambar
duvarlarına boynuzların asılma sebebinin araştırılması bu eylemin kökenine inilmesini sağlayacaktır.
Sulakyurt köyünün şu anki sakinlerinin geçmişinin Ahıska’ya dayandığı öğrenilmiştir. Bir toplumun kendi içinde oluşturduğu değerlerinin
bütünü o toplumun karakter yapısını ortaya çıkardığı bilinmektedir. Saha
çalışmasında edinilen bilgiler, bugün hala devam den bu alışkanlığın geçmişten gelen kültür birikimlerinden kaynaklandığı düşündürmektedir.
Buradan hareketle boynuzların asılma sebebini araştırmak için yapılan
saha çalışmasında elde edilen bilgileri erken devir Türk gelenek ve inanç
sistemi içinde aramak doğru olacaktır.
Saha çalışmasında görüşülen yöre sakinlerinden bazılarının verdiği bilgiler, asılan boynuzların kendilerini ve sahip olduğu şeyleri nazardan koruyacağı ve yiyeceklerin bereketli yapacağına olan inançtan kaynaklanmasıdır.
Özellikle elli yaş altındaki kişiler, ambar duvarlarına boynuzu neden astınız
sorusuna “neden olduğunu bilmiyorum ama babam asmıştı, kaldırmaya kıyamıyorum, babam astı ise bir bildiği vardır” şeklinde cevap verilmesi, anlamını bilmeseler de atalarının hatıralarına saygı duyduklarını göstermektedir. Bu da boynuzların asılmasına üçüncü bir sebep olarak gösterilebilir.
2. Ardahan-Sulakyurt Köyünde Ambar Duvarlarına Asılan
Boynuzların İnanç ve Gelenek Çerçevesinde Değerlendirilmesi

İnsanın hayatta kalma içgüdüsü, onun karşılaştığı sorunlara çözüm
arama ve üstesinde gelme çabasını kamçılamaktadır. İnsan hayatındaki
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tüm soyut ve somut kültür birikimlerini, dünyada edindiği tecrübelerle
oluşturulmuş ve eğitilmesine katkıda bulunmuştur. Doğa olaylarını özenle gözlemlemeden, bunların yasalarla işlediğine kesin bir inanç duyulmadan, rasyonel bir düşünme yeteneği olmadan, ne kadar ilkel olursa olsun
hiçbir sanat düşünülemeyeceği ya da beceri geliştirilemeyeceği, avda, balıkçılıkta, tarımda ya da yiyecek toplamada hiç bir planlı biçim uygulanamayacağı bir gerçektir (Malinowski, 2000, s. 7). Bu nedenle edindikleri bu
tecrübeleri maddi veya manevi varlıkları ile sembolleştirmiş ve yaşamları içine yer vermişlerdir. Özellikle çeşitli hayvan sembollerini, inançları,
gelenekleri ve sanatlarında kullanmıştır. Hayvanların özelliklerinin inanışlar içinde yer alması ile hayvan kültü ortaya çıkmaktadır. İnsanların,
hayvan ve bitki türlerine ya da belli nesnelere mistik akrabalık duyguları
ile bağlanışları bu bağlanıştan doğan görevlere, kaçınmalara, ritlere, törenlere, totemlerin oluşmasına neden olmuştur (Ateş, 2002, s.123).
Emek ve zorluklarla edindikleri tüm tecrübelerini kendinden sonraki
nesillere aktarma kaygısı taşıyan insan, yazılı ve görsel anlatım biçimleri oluşturmuştur. Güç, cesaret, iktidar sahibi kahramanların sözleri, kullandığı silahları ya da aksesuarları simgeleşmiş ve taşıdığı anlamlar yücelterek, kendi toplum karakterini yansıtan çeşitli efsaneler yani mitleri
oluşturmuştur. Mitler tarih öncesi kişilerin hayal dünyalarının bir ürünü
değil, dünya görüşü, etraflarını çevreleyen dünya hakkındaki görüşleridir.
Başka bir deyişle mitoloji ilk devirlerde yaşayan gerçekliktir (Bayat, 2005,
s.108).

Resim 1: Çatalhöyük (www.muze.gov.tr, 2019)
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Resim 2: İngiltere Staffordshire-Abbots’da her yıl
Ekim ayında yapılan Boynuz Dansı Festivali
(www.theguardian.com, 2019)

Resim 3: Endonezya’nın başkenti Jakarta-Toraca, Tongkonan denilen evler
(www.nomadicimagery.com, 2019)

Günümüz insanına nazaran ilkel insan, pratik işbirliği ve ruhsal dayanışma nedeniyle doğrudan ilişkide olduğu gruba, uygar insana göre çok
daha fazla bağlıdır (Malinowski, 2000, s.11). Bu nedenle insan var olduğu günden itibaren yaşamında ihtiyaç duyduğu şeyleri yüceltmiştir. Bu
yücelttiği şeylerin bir kısmı bir düşünceye gönülden bağlı bulunma, birine duyulan güven, inanma duygusu, inanılan şey, görüş, öğreti” şeklinde
inanç sistemi içinde yaşatılmaktadır (TDK, 2019). Bir kısmı ise gelenek
adı altında kuşaktan kuşağa aktarılan her türlü davranış kalıbı, motifi ve
alışkanlıklar olarak yaşatılmaktadır. Hem gelenek hem de inanç açısından
toplum içinde anlamlar yüklenmiş sembollerden biri olan, bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı (Tdk olarak tanımlanan boynuzun sembol olarak kullanımı
ile Sulakyurt köyünde karşılaşılmıştır. Köyde yapılan araştırmada köy sa329
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kinlerinin Ahıska kökenli olduğu öğrenilmiştir (Kişisel görüşme: Akçay,
2019, A. Altun, 2019, A. Bilgin, 2019). Erken devir Türk gelenek ve inançlarında boynuz sembolünün kullanımının olduğu bilinmektedir. Bu geleneğin veya inancın kaynağını erken devir Türk inanışları içinde aramak
doğru olacaktır. Gerek İslamiyet’ten evvelki çeşitli dönemlerde gerekse
İslamiyet’ten sonraki Türk Sanatı devirlerinde hayvanlar yaygın bir şekilde güç, kuvvet, kudret, hükümdarlık, taht sembolü olarak kullanmışlardır.
Birçok hayvan refah, iyi haber, bolluk, bereket, barış, sevgi, adalet, iyi yönetimin sembolü olmuştur (Çoruhlu, 2014, s. 226).

Resim 4: Koç başlı mezar taşı- Gürcistan (N. DiyarBekirli)
Erzurum, Iğdır, Kars illerinde koç başlı mezar taşları bulunmaktadır.

Resim 5: Çadır direği, Hun Çağı-Ordos
(N. Diyarbekirli)

Resim 6: Mezar- Türkmenistan
(N. Diyarbekirli)

Türk inanç sitemi içerisinde “töz” olarak isimlendirilen bu semboller,
keçe, deri ağaç vb. malzemeler duvarlara yahut sırıklara asılarak, törenlerde ve çadır direklerinde kullanılmıştır (İnan, 2013, s.42). Yörede boynuzların kullanım sebebi ise daha çok, eski Türk inanışlarında tapınaklar
gibi insanın yaşadığı şehir veya evi de mikrokosmos olarak kabul edilmiş
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olup evrenle veya Tanrı ile bütünleşme veya bağlantıyı sağlama yeri olarak kabul edilmesine benzetilebilir (Çoruhlu, 2014, s.209).
İnsanın hayatında önemli bir yeri olan din, insanlara teskinlik, teselli,
beraat, necat, kurtuluş vadeder. Mit ise insan, kendini göstermeye, belirli bir tarihe malik olduğunu ispat etmeye çalışır. Mitlerin dünyevi yönü
herhangi bir eşya veya hadisenin oluşumunu, menşeini, sebebini açıklar
(Bayat, 2005, s.80-84). Sulakyurt köyünde asılan boynuzlar bir dini inanç
yaptırımından çok geçmişten gelen inanış ve geleneklerin kalıntısı olarak
değerlendirilebilir.
3. Ardahan-Sulakyurt Köyündeki Ambar (Kiler) Duvarlarına
Boynuz Asılmasının Nedenleri

Ardahan Merkez ilçesine bağlı Sulakyurt köyü 930 nüfusa ve 250 haneye sahiptir. Zorlu kış aylarını büyük şehirlerde geçiren köy sakinlerinin
yaz aylarında geri dönmeleri, yazın köy nüfusunu ciddi oranda arttırmaktadır. İlçe merkezine 9 km uzaklıktadır. Köyde bulunan eski taş evlerin
içinde ya da dışında, yiyeceklerin korunması için ahşaptan yapılan ambarların (kiler) duvarlarında asılı bulunan boynuzlar dikkati çekmektedir. Bu nedenle köyde bir saha çalışması yapılmıştır ve ambarında boynuz
asılı sakinler ile yapılan görüşmelerde bunun sebepleri araştırılmıştır.
250 haneli köyün 50 hanesi ziyaret edilmiş bunlardan 15 tanesinin ambar duvarında boynuz asılı olduğu görülmüştür. Asılma nedenleri olarak
“nazar ve kötülüklerden korunma”, ikinci olarak “bereket”, üçüncü olarak
ise baba ya da dedeleri tarafından asılan bu boynuzları “hatıra” olarak
muhafaza ettikleri gibi bilgilere ulaşılmıştır.

Resim 7: Sulakyurt köyü içinden şehir merkezine mesafesinin görünümü

Belli kimselerde bulunduğuna inanılan, kıskançlık veya hayranlıkla
bakıldığında insanlara, eve, mala mülke hatta cansız nesnelere kötülük
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verdiğine inanılan uğursuzluk, göz (Tdk, 2019) olarak düşünülen nazar,
toplumda korunma duygusunu uyandıran güçlü korkulardan biridir. Asılan boynuzların haneyi ve hane sahiplerini kötü gözden koruyacağı inancı
bulunmaktadır. Özellikle yaşlı kadınlar tarafından nazar ve bereket getireceğine olan inanç hemen belirtilmektedir.
Araştırma sırasında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların boynuzları
yanı sıra ambar duvarlarına çakılmış at kafasına da rastlanmıştır. Çakılma
sebepleri araştırıldığında, sevdikleri atlarının kafası olduğunu ve hatıra
kalsın diye asıldığı bilgisine ulaşılmıştır (Kişisel Görüşme: A, Altun, 2019).
Diğer ambar sahipleri de at kafası çakılma geleneğinden bahsetmiştir.
“Kurban edilen atların kafaları bir kazığa çakılır, kemikleri kırılmaz,
köpeklere verilmez (İnan,2013, s.101). Bu gelenek eski Türk inanışında yer ve gök tanrılarına kurban edilen atın derisi yüzülmesine
ve başı ile birlikte yüksek bir kazığa geçirilmesine benzemektedir”
(Diyarbekirli, 1972, s.91).

Yörede ambar duvarlarına asılan boynuzların ikinci önemli kullanım
nedeni de bereket getireceğine olan inançtan kaynaklanmaktadır. İnsanın yaşamda kalmak için ön gördüğü güçlü olma fikri sadece maneviyatta
güçlü olmayı değil kendini güçlü kılacak besinlerinin bolluğu ve devamlılığı ile sağlanacağıdır. Bunun nedenle insan, dişi ve erkek canlıların sahip
oldukları olağanüstü özellikleri simgeleştirmiştir. Boynuzlu hayvanların
sembol olarak tercih edilmesinin tüm toplumlarda belli sebeplere bağlı
olduğu bilinmektedir. Özellikle Anadolu’da koç, boğa, geyik, koyun gibi
hayvanlar uğur ve bereketin sembolüdür. Anadolu’da yiğit ve cömert
kişilerin mezarlarına koç ve koyun heykeli dikilir. Bereket kahramanlık,
erkeklik sembolü olan koç boynuzu motifi, Anadolu kültüründe anatanrıçadan sonra ya da onunla birlikte kullanılan bir motiftir.
“Başlangıçta üremede erkeğin rolü tam olarak anlaşılmadığı için kadın
tanrıçalaştırılmıştır. Hayvan stilizelerinin en güzel örnekleri koç koyun ve
dağ keçisi heykellerinden oluşan mezar taşlarında görülmektedir ve doğuda Japon Denizi’nden Ön Asya’ya, oradan Yukarı Fırat’a kadar görülür”
(Erbek, 2002, s.31-49).

Şekil 1: Çatalhöyük- Ana tanrıça (Ateş, 2002)
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Bereketi, ve çoğalmayı anlatan doğum, ilkel zamanlardan bu güne kadar insanın gözünde mucizevi bir olay olarak görülmüştür. İnsan, bir canlının dünyaya gelmesinin nedeninin dişi ve erkek birlikteliği ile olduğunu
anladığı günden itibaren bu anlaşılmaz olaya çeşitli manevi anlamlar yüklemiş ve kutsallaştırmıştır. Anadolu’daki bereket tanrıçaları ana tanrıça
heykellerinin ve boynuzlar ile bezenmiş sunu kapları gibi eşyaların kullanımının bu nedenle olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda Sulakyurt köyündeki adanmış kurbanların boynuz ve kafatasının ambardaki yiyecekleri
bereketli kılması için asılması alışkanlığının çok eski dönemlerden günümüze kadar geldiği düşüncesi akla yatkındır.
Boynuzların bir kısmının da uzun zaman önce ailenin büyükleri tarafından asıldığı ve şimdiki hane sahibinin baba ya da dede hatırası olarak
bu boynuz ve kafataslarını sakladığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu kişilerde,
boynuzların neden asıldığını tam anlamı ile bilmeseler de atalarının yapmış oldukları bu davranışta bir mantık olduğu ve bir bildiklerinin olduğu
düşüncesi güçlü görünmektedir.
Saha çalışmasında ziyaret edilen boynuz asılı evlerden örnekler aşağıdaki resimlerle gösterilmektedir.

Resim 9: Resim: Yukarı Mah. No: 179

Resim 8: Yukarı Mah.
No: 210
Resim 10: Yukarı Mah. No: 212
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Resim 11: Yukarı Mah. No: 220

Resim 12: Yukarı Mah. No: 222

Resim 13: Tekdamlar Mah. (Üçdamlar) No: 222
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Resim 14: Tekdamlar Mah. (Üçdamlar) No: 257

Resim 15: Tekdamlar Mah. (Üçdamlar) No: 259

Resim 16: Tekdamlar Mah. (Üçdamlar) No: 265

335

ARDAHAN SULAKYURT KÖYÜNDEKİ AMBAR (KİLER) DUVARLARINA ASILAN
BOYNUZLARIN İNANÇ ve GELENEK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

4. Sonuç

Resim 17: Aşağı Mah. No: 65 C

Toplumların binlerce yılda oluşturduğu maddi ve manevi kültür birikimlerinin izleri, farklı dönemlerde yaşayan insanların yaşamında da
görülmektedir. Bu kültür birikimleri, bazen yazılı kuralları olmayan ama
toplum içinde kabul gören ve yaptırımı olan gelenekler halinde bazen de
bir inanç sisteminin bir kuralı olarak ortaya çıkmaktadır. Genellikle o toplumda ataları tarafından deneyimlenerek gelenek ve inanılan şeyler haline getirilen bu değerler, toplumun bireyleri tarafından sorgulanmadan
kabul edilmektedir. Ardahan-Sulakyurt köyündeki boynuzların kullanım
şeklide bu şekildedir. Kökenleri Orta Asya’ya dayanan Sulakyurt köyü sakinleri, çok eski zamanlarda anlam yüklenmiş ve simgeleştirilmiş boynuz
figürüne kendi yaşamı içinde yer verdiği görülmüştür. Erken devir Türk
inanç sisteminde Tanrı’ya kurban adama ve bu kurbanın parçalarının değerli sayılması, boynuz ve derisinin ritüellerde kullanılması gibi inanışların günümüze yansıması olarak düşünülebilir.
İnanç ve ritüeller insana, yaşamın kaçınılmaz olumsuz tarafları ile baş
edebilmek için gerekli savunma ve motivasyonu sağlamaktadır. Tanrı’ya
adamak için kesilen kurbanların boynuz ve kafataslarının ambar duvarlarına nazar ya da “göz değmesin” ve bereket getirsin diye asılması, bu eylemin hem inanç hem de gelenek açısından gerçekleştiğini göstermektedir.
Güçlü ve büyük boynuzlara sahip hayvanların Tanrı’ya adanması insanın
Tanrı’ya güçlü bağlılığını gösterirken, herhangi bir zorunluluğu olmadığı halde bu hayvanlara ait boynuzların yiyecek deposu gibi hayati önem
taşıyan bu yerlere asılması, insanın Tanrı’ya yakın olmak ve koruyuculuğundan, cömertliğinden medet ummak istemesi şeklinde yorumlanabilir.
Sulakyurt köyünde yapılan araştırmada, nazar ve hatıra amaçlı asılan
boynuzlar ile ilgili bilgi verenler genellikle 40-60 yaş arası erkekler iken,
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bereket için asıldığını söyleyenler genellikle 60 yaş ve üstü kadınlar olmuştur. Boynuzların asılma sebeplerini bilmediğini söyleyen 40-50 yaş
arası erkekler ise “babam ve dedemden hatıra, sökmeye kıyamıyorum”
şeklinde bilgi vermiştir. Aslında araştırmada ulaşılan üç farklı sonuçta,
binlerce yıl öncesinden gelen alışkanlıkların toplum ve kişi belleğinde bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yer ettiğini göstermektedir. Asılı boynuzları hatıra amaçlı muhafaza edenlerin çocuklarının da 2018 yılı Kurban
Bayramı’nda kesilen kurban boynuz ve kafalarını ambar duvarlarına çakmaları, ambarların var olduğu sürede bilinçli ya da bilinçsiz bu geleneğin
bir süre daha devam edebileceğini göstermektedir.
Ancak Sulakyurt köyünde eski taş yapılar hızla yerini tek ya da iki katlı
beton binalara bırakmaktadır. Taş yapıların ayrılmaz bir parçası olan ambarlar, beton binaların yapılması ile işlevini kaybettiği gözlemlenmiştir.
Kaliteli ahşaptan yapılan ambarları kaldırmaya kıyamayan köylüler bu
ambarları bir süre yeni evin dışında bir yerde muhafaza ettikleri ve bir
zaman sonra da tamamen kaldırdıkları bilgisine ulaşılmıştır. 2016 Ekim
ayında yapılan ön saha araştırmasında köyde daha fazla taş bina görülürken, 2019 Mayıs ayında taş evlerin ya yıkıldığı ya da terk edildiği ve betonarme binaların sayısının artmaya başladığı görülmüştür. Bu durum eski
yaşam biçimlerinde önemli bir yere sahip ambarların ortadan kalkmaya
başlayacağını ve buna bağlı olarak bir inanç ve gelenek eylemi olan boynuz asma geleneğinin de zamanla ortadan kalkmasına ve unutulmasına
sebep olacağı sonucuna varılmıştır.
Coğrafya değişse de aynı geleneksel yaşam şekli içinde olan toplumlar,
zaman zaman kesintiye uğrasa da aynı ihtiyaçlarına cevap veren inanç ve
gelenek eylemlerini devam ettirmektedirler. Önceleri küçük topluluklar
halinde ve karmaşık bir dünya düzeninde yaşayan insanların hem birbirlerine hem de onları koruyacağına inanacakları üstün güçlere ihtiyaç duymuşlardır. Ancak günümüzde geleneksel yaşam biçimleri ve materyaller
değiştikçe, karmaşık toplum yapılarından düzenli kuralları ve kanunları
olan toplum yapılarına dönüştükçe insanların ihtiyaçları da değişmektedir. Bu bağlamda Sulakyurt köyünün eski evlerinin yerini daha modern
ve kolay yaşanabilir evlere dönüşmesi, ambarlarında yerini elektrikli soğutuculara bırakılmasına neden olmuştur. Sonuç olarak, toplumların ihtiyaçları doğrultusunda oluşturdukları inanç ve gelenekler, bu ihtiyaçlara
gerek duydukları sürece devam etmesi bir gerçektir. Bu bağlamda, kökeninde ister inanç ister gelenek olsun boynuzların asılması eski taş evlerin
varlığına bağlı olmakla beraber, değişen yaşam koşullarına da bağlı bulunmaktadır.
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NİZÂMÎ’NİN İSKENDERNÂMESİ’NDE GEÇEN EFSANEVÎ
SU: ÂB-I HAYAT
Funda TÜRKBEN AYDIN1

Öz: Nizâmî-yi Gencevî, yaklaşık 535-540 (1135-1145) yılları arasında Büyük Selçukluların hâkim olduğu dönemde, Gence’de dünyaya gelmiş ve yaklaşık 597-611 (12011214) yılları arasında aynı yerde vefat etmiş; Fars, Türk, Arap ve hatta bütün dünya
edebiyatlarına etki etmiş, ünü dünyaya yayılmış büyük şairlerden biridir. Hamse geleneğinin kurucusu sayılan şairin son mesnevisi olan İskendernâme, İskender ya da
yaygın bir diğer adıyla İskender-i Zülkarneyn hikâyesine yer veren bir eserdir. Şair
eserini kurgularken pek çok mitolojik unsurdan faydalanmıştır. Bu unsurlardan biri
de neredeyse bütün dünya mitolojilerinde var olan âb-ı hayat kavramıdır. Hayat suyu
ve ölümü yenecek ilaçlar düşüncesi en eski dönemlerden beri çeşitli uygarlıklarda
görülmüş ve bu düşünce etrafında tarihsel ve efsanevî kahramanlar oluşturulmuştur.
Genellikle Hızır’a ve İskender’e atfedilen bu su, âb-ı Hızır ve âb-ı İskender gibi isimlerle de bilinir. İskender’in hayat suyu arayışı, özellikle İskendernâmelerde efsane olarak
ele alınan ve bütün milletlerin edebiyatında sembol olarak görülen önemli hikâyelerden biridir. Çalışmada âb-ı hayat kavramına değinildikten sonra Nizâmî’nin Farsça kaleme almış olduğu İskendernâme’de geçen hayat suyu efsanesi, şairin edebi dehasıyla
yazmış olduğu örnek beyitler Türkçeye çevrilerek açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Nizâmî-yi Gencevî, İskender, İskendernâme, Âb-ı Hayat
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THE LEGENDARY WATER IN THE ESKANDARNAMEH
OF THE NEZAMI: ÂB-I HAYAT (ELIXIR OF LIFE)

Abstract: Nezami Ganjavi was born in Ganja during the period of Great Seljuks between 535-540 (1135-1145) and he died in the same place between 597-611 (12011214). He is one of the poets who had impact on Persian, Turkish, Arabic and even
all world literature, his reputation spread around the world. Eskandarnamah- the
last mathnawi of the poem of the poet who is considered to be the founder of the
Khamsa tradition- is a work that includes the story of Eskandar or more commonly,
Dhu’l-Qarnayn. The poet had used many mythological elements in his work. One of
these elements is the concept of elixir of life that have been existed in almost all world
mythologies. The idea of life water and drugs to overcome death has been seen in
various civilizations since ancient times and historical and legendary heroes were
formed around this idea. This water, which is generally attributed to Khidr and Eskandar, is also referred to by names such as âb-ı Khidr and âb-ı Eskandar. Eskandar’s
quest for the water of life is one of the important stories considering as a symbol in
the legend of all nations’ literature. In the study, after mentioning about the concept
of life, the legend of life water in Eskandarnamah, written in Persian by Nezami, will
be tried to be explained by translating the sample couplets, written by the poet with
his literary genius, into Turkish.
Keywords: Nezami Ganjavi, Eskandar, Eskandarnamah, Âb-ı Hayat (Elixir of life)
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1. Giriş
Nizâmî-yi Gencevî, yaklaşık 535-540 (1135-1145) yılları arasında Büyük
Selçukluların hâkim olduğu dönemde, Gence’de dünyaya gelmiş ve yaklaşık 597-611 (1201-1214) yılları arasında aynı yerde vefat etmiş; Fars,
Türk, Arap ve hatta bütün dünya edebiyatlarına etki etmiş, ünü tüm dünyaya yayılmış büyük şairlerden biridir. Eserlerinde Nizâmî mahlasını kullanan şair, Mahzenü’l-esrâr, Hüsrev u Şîrîn, Leylâ vü Mecnûn, Heft Peyker ve
İskendernâme’den (Şerefnâme ve İkbalnâme) oluşan mesnevileriyle Fars
edebiyatında Hamse geleneğini başlatmıştır. Nizâmî’nin yazmış olduğu
son mesnevi olan İskendernâme, toplamda yaklaşık 10.800 beyitten oluşmaktadır. Büyük İskender’in hayatını konu alan bu mesnevi, Şerefnâme ve
İkbâlnâme başlıklı iki bölümden oluşur. Biri tarihî diğeri ahlakî ve tasavvufî nitelik taşır. İskender hikâyesini müstakil bir mesnevi konusu hâline
getiren ve bunu Firdevsî’den sonra İran edebiyatında manzum şekilde
işleyen ilk kişi Nizâmî olmuştur (Ateş, 1988, s. 324). Mesnevi’nin ilk bölümünü oluşturan ve edebî bir üslupla kaleme alınmış olan Şerefnâme-i Sikenderî adıyla da bilinen Şerefnâme, yaklaşık 6880 beyit olup, Azerbaycan
Atabeklerinden Nusretüddin Ebu Bekr b. Muhammed’e 587-607 (11911210) yılları arasında sunulmuştur. Şerefnâme, Nizâmî’nin olgunluk dönemi eseri olup onun temiz bir ahlâk ve bilgelikle yoğrulmuş olan dünya
görüşünün de bir yansımasıdır. O, İskender’i hem ideal insan hem de ideal
hükümdar olarak ele almış, ona atfettiği vasıfları kendi dünya görüşüyle
harmanlamıştır.
Mitlerin doğuşlarını ve anlamlarını yorumlayıp inceleyen bir bilim dalı
olan ve aynı zamanda bir ulusa, bir dine veya bir uygarlığa ait mitleri konu
alan mitoloji, eski dönemlerde yaşamış olan halkların sosyal ilişkilerine,
dinsel inançlarına ve bir takım doğa olaylarına bakış açılarının bir nevi
yorumlanışıdır. Dolayısıyla ilkel insanlar ve insanüstü varlıkların başından geçen masalsı olaylar, mitolojinin konusudur denilebilir. İnsanoğlu,
mitsel düşünce aracılığıyla dünyayı, varoluş amacını ve içinde bulunduğu
mekânı yorumlamaya çalışır. Mitler, insanların yaşamlarından bir anlam
çıkarmalarına katkı sağlamakla kalmamış, aynı zamanda insan aklının
mitler olmaksızın ulaşamayacakları alanları da ortaya çıkarmıştır. Mitolojide sıkça anlatılan tanrıların ve kahramanların başından geçen hikâyeler, insanların zor durumlar karşısında nasıl davranacaklarını da onlara
göstermektedir. Örneğin insanlar, doğum, ölüm, hastalık, felaket gibi pek
çok iyi ya da kötü olayın sebeplerini mitler yoluyla açıklanmaya çalışmışlardır. Ulusların kendilerine ait mitolojileri olduğu gibi her bir ulusun
mitolojisi; o ulusun tarihi, efsaneleri, destanları, kahramanlık öyküleri,
tanrıları, inanç sistemleri, masalları ve söylenceleri gibi konular hakkında
bilgiler barındırır (Yıldırım, 2008, s. 11; Berk, 2015, s. 107-108). Dolayı342
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sıyla mitolojinin hayali bir anlatım içine giren mitlerle insanların sözlü
olarak kuşaktan kuşağa aktardıkları efsanevî hikâyelerden oluştuğu söylenebilir. Mitolojinin pek çok sanat dalına etkisi olduğu gibi edebiyata da
ciddi tesirleri olduğu söylenebilir. Pek çok unsurdan beslenerek eserler
yazmış olan şairlerin edebî metinlerini derinlemesine anlayabilmek için
eserlerinde sıkça kullandıkları gözlemlenen mit veya metaforların da irdelenmesi ve anlaşılması gerekmektedir.
Edebiyat sahasına getirmiş olduğu yeniliklerle bilinen Nizâmî-yi Gencevî’nin yazmış olduğu eserlere de bakıldığında örtülü anlamlar ve semboller içeren mitolojik unsurlardan sıkça istifade ettiği görülmüştür. Bu
unsurlardan biri de âb-ı hayat kavramıdır. İnsanlık tarihi boyunca birçok
farklı anlatıda ölüme çareler aranmış ve bu arayış âb-ı hayat olarak karşılık bulmuştur. Su, “anâsır-ı erbaa” olarak da bilinen ve kâinatı oluşturan
dört temel unsurdan biridir. Neredeyse bütün milletlerin inanç sistemlerinde saflığın, temizliğin ve arınmanın simgelerinden biri olan su, pek
çok uygarlığın dini öğretilerinde, kâinatın özü olarak düşünülür. Kur’ân-ı
Kerîm’deki Nur suresinde geçen “Bütün canlıların özü sudur” ayeti de
bunu doğrular niteliktedir.
2. Âb-ı Hayat (Âb-ı Hayvân)

Âb-ı hayat; Farsça (âb) ve Arapça (hayât) olmak üzere iki sözcükten müteşekkil Farsça bir tamlamadır (Emirçupani, 2008, s. 187). Efsanevî bir
kavram olan hayat suyunun, karanlıklar ülkesinde olduğuna, içenlere
veya yıkananlara ölümsüzlük kazandırdığına yönelik bir inanış vardır. Bir
damlası bile içildiğinde insanı ölümsüzleştirdiği düşünülmektedir. Arap,
Fars ve Türk edebî eserlerinde sıkça işlenen ve neredeyse bütün dünya mitolojilerinde mevcut bir kavram olan bu efsanevî su, aynü’l-hayât
(hayat kaynağı), nehrü’l-hayât (hayat ırmağı), mâ’u’l-hayat (hayat suyu),
âb-ı bekâ (sonsuzluk suyu), âb-ı câvidânî (sonsuzluk suyu), âb-ı cevânî
(gençlik suyu), âb-ı İskender (İskender suyu), âb-ı zindegî (hayat çeşmesi), hayat suyu, bengi su ve dirilik suyu gibi çeşitli isimlerle anılır. Hayat
suyu ve ölümü yenecek ilaçlar düşüncesi en eski dönemlerden beri çeşitli
uygarlıklarda görülmüş, bu konu etrafında tarihsel ve efsanevî kahramanlar oluşturulmuştur. Genellikle Hızır’a ve İskender’e atfedilen bu su, âb-ı
Hızır ve âb-ı İskender gibi isimlerle de bilinir (Dihhudâ, 1346 hş., s. 20-26;
Yıldırım, 2008, s. 34-39; Uludağ, 2001, s. 20).
İskender’in hayat suyu arayışı, özellikle İskendernâmelerde efsane olarak
ele alınan ve bütün milletlerin edebiyatında sembol olarak görülen önemli hikâyelerden biridir. Bu efsanenin asıl konusu, insanın ulaşılmaz istekleri peşinde uzun seferlere çıkmasıdır. Âb-ı hayat efsanesi, İskender hikâyelerinden yaklaşık üç bin yıl kadar önce Sümerler tarafından yazılan ve
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en eski yazılı destan olan Gılgamış Destanı’nda yer alan bir mazmundur.
Gılgamış Destanı’nda bahsi geçen “su içinde biten otun sağladığı ebedî
hayat” kavramının ve bunun Gılgamış tarafından aranmasının, İskender
hikâyelerinde anlatılan âb-ı hayat efsanesine kaynaklık ettiği düşünülmektedir (Serkârâtî, 1372 hş., s. 228; Haydarî, 1385 hş., s. 74). Gılgamış
Destanı’nda ölümsüzlük bahşeden bu nesne, Farsçada giyâh-i zindegânî
olarak da bilinen yaşam otudur. Efsanede anlatılagelene göre M.Ö. 3000
yıllarının ilk yarısında Mezopotamya’daki ilk Sümer yerleşkelerinden
biri olan Uruk kentinde hüküm süren kral Gılgamış, yakın arkadaşı olan
Enkidu’nun acı ölümünden son derece etkilenmiş ve “Ölümsüz yaşam”ın
sırrını bulmak üzere yollara düşmüştür. Daha sonra Gılgamış, büyük Tufan’dan kurtularak sağ kalan ve Tanrı tarafından kendisine ölümsüzlük
sırrı verilen bilge bir kral olan Ut-Napiştim’i bulmak için çok zahmet çekmiştir. Gılgamış, eğer Ut-Napiştim’i bulabilirse onun vereceği ölümsüzlük
otuyla yeniden gençliğine kavuşacak ve ölümsüzlüğe ulaşacaktır. Uzun
ve güçlü bir yolculuğun sonunda Gılgamış, Ut-Napiştim’in yaşadığı “mutluluklar ülkesi”ne ulaşmış ve ölümsüzlüğün sırrını öğrenmiştir. Fakat
destanın sonunda Gılgamış, ölümsüzlük otunu yemeye fırsat bulamamış,
onu bir yılana kaptırarak memleketine eli boş dönmek zorunda kalmıştır
(Emirçupani, 2008, s. 193; Maden, 2019, s. 27).
Tasavvufta da geniş yer bulan âb-ı hayat kavramı, daha çok âb-ı bekâ ve
âb-ı heyvân olarak zikredilmektedir. Bu kavramın, daima diri olan, her
şeye hayat veren ve sonsuz hayatın sahibi olan, Allah’ın el-Hayy isminin
hakikatinden ibaret olduğunu düşünenler vardır. Bu ismi öz vasfı haline
getiren kimsenin ölümsüzlük suyunu içtiği düşünülür (Cebecioğlu, 2005,
s. 28). Tasavvuf öğretisinde ele alınan Allah’ta yok olmak, onunla bütünleşerek varlığında can bulmak isteyen salik kul, ancak Allah tarafından
bahşedilen ilm-i ledün olarak adlandırılan gizli ilme, kâinatın sırrına yani
vahdet bilgisine ihtiyaç duyar. Bu bilgi, edebî metinlerde âb-ı hayat kavramı ile karşılık bulmaktadır. Ve âb-ı hayat, Allah’ın varlığında yok olma
ve böylece ölümsüzlüğe kavuşma özelliği ile ilm-i ledün bilgisiyle bir tutularak şiirlerde ele alınmıştır. İlaveten Kur’ân-ı Kerîm’deki “Derken katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir
ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldur” (Kehf/65) ayeti de Allah
tarafından Hızır’a ilm-i ledün (gayb ilmi) bilgisinin verildiğine işaret etmektedir (Genç, 2008, s. 3).
Âb-ı hayat kavramı hakkında çok fazla rivayet anlatılmaktadır. Anlatılagelen rivayetlerden birine göre İskender-i Zülkarneyn, ordusuyla birlikte bir memlekete uğramış, orada kendisine uzaklarda bir deniz olduğu,
o denizi geçince 3 ay süren karanlıklar ülkesinin başladığı ve bu ülkede,
ölümsüzlük bahşeden âb-ı hayat olduğu söylenmiş. Bunu üzerine İsken344
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der, Hızır ve İlyas’ı da yanına alarak denizi geçmiş ve karanlıklar ülkesine
varmış. Suyu bulmak için, bulanın diğerine haber vermesi şartıyla farklı
yönlere gitmişler. Farklı yöne giden Hızır ve İlyas, yorulunca bir su kenarına oturup karınlarını doyurmak için yanlarında getirdikleri pişmiş balıkları çıkarmışlar. Hızır, suda elini yıkarken kucağındaki balığa sıçrayan bir
damla suyla balık canlanıp suya atlamış. Hızır o an, hayat suyunu bulduklarını anlamış ve sudan İlyas’a da içirmiş. İskender’e haber vermek için
suyun kenarından ayrılmışlar fakat suyu bir daha bulamamışlar. Böylece
Hızır ve İlyas ölümsüzlüğe kavuşmuş (Onay, 2013, s. 8; Pala, 1995, s. 2).
Nizâmî-yi Gencevî de âb-ı hayat efsanesini eserinde şu şekilde anlatmaktadır:
2.1. İskendernâme’de geçen âb-ı hayat efsanesi

İskender, günlerden bir gün meclisindeki devlet büyükleriyle oturup, nereye sefer düzenleyeceği hakkında istişare ederken, meclistekilerden her
biri, birbirinden farklı özelliklerini sıralayarak çeşitli ülkelerden bahsederler. Fakat içlerinden yaşlı biri konuşma sırası kendisine gelince söze
şöyle başlar: “Ey büyük İskender, ömrünü artırmaz tüm bu hazine ve kudret, toprağın altında çokça var bu hazine ve cevher.” Dedikten sonra kimsenin ulaşmamış olduğu, içinde ölümsüzlüğe kavuşturan hayat suyunun
bulunduğu uzak ve karanlık bir diyardan bahseder. İskender ile birlikte
meclisteki herkes şaşkına döner, bunun nasıl mümkün olabileceğini anlamakta güçlük çekerler. İskender, duyduklarına hayret eder ve merak duygusu da git gide artmaya başlar. Işığı bulmanın karanlıkta mümkün olacağını düşünen İskender, dünya kadar büyük ordusunu da yanına alarak
nihayet karanlıklar ülkesine doğru yola koyulur. Ordusunun zenginliğiyle, yol boyunca uğradıkları her yeri ihya ederler. Ordunun büyüklüğü ve
yanlarına aldıkları ganimet ve hazinenin ağırlığından git gide yol almakta
zorlanırlar. Bunun üzerine orada bulunan bir mağaraya varıp bütün hazinelerini bırakırlar. Bulgar adını verdikleri o şehir böylece ihya olur. Sefer esnasında ordudan pek çok kişi ayrılmak durumunda kalır çünkü bu
zorlu yolculuk hasta ve yaşlılara göre değildir. Yanlarına hasta ve yaşlıları
almama kararıyla tekrar yola koyulurlar. İskender, atını önce kuzeye doğru sürer, parlak ve güneşli bir yere vardıktan sonra yönlerini karşılarına
çıkan karanlık bölgeye çevirirler. Güneşten ve ışıktan tamamen uzak bir
yere varırlar ki orda göz gözü görmemektedir. İskender ve yanındakiler,
bu duruma bir çare aramaya koyulurlar ve nasıl geri döneceklerini düşünürler. Yola çıkarken askerlerden biri, yaşlı ve hastalardan kimseyi yanlarına almama emrine rağmen doksan küsur yaşındaki babasını gizlice yanında götürmüştür. Asker, gizlice babasına giderek, karanlığın ortasında
kaldıklarını, İskender’in bu seferden pişman olduğunu, geri dönüş yolunu
bulamadıklarını anlatır. İhtiyar, bu karanlık perdede gizli bir sır olduğu345
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nu fark eder ve yolu bulmaları için yapılması gerekenleri anlatır. Doğumu
yaklaşmış olan bir kısrak bulup, yavrusu doğduğunda başını keserek öldürmelerini ve onu kısrağa göstermelerini, dönecekleri zaman da kısrağı
önlerine alarak yola koyulmalarını söyler. Kısrağın yavrusunun özlemiyle
yolu bulacağını belirtir. Genç asker, babasından duyduklarını İskender’e
söyler. İskender, şüphelenir ve bu fikrin gerçekte kime ait olduğunu öğrendikten sonra denilenleri yapmaya koyulur. Karanlığa doğru giderek
âb-ı hayatı aramaya başlar. (Destgîrdî, 1390 hş., s. 270-274)
2.2. İskender’in karanlıklar ülkesine gitmesi

İskender, karanlıklar ülkesinde, âb-ı hayata doğru atını sürerken, yanında
bulunan Hızır’a da bir at ve hayat suyunu bulmasına yardımcı olacak, karanlığı aydınlatacak olan bir cevher verir. Dizginini istediği yere sürmesini, akıl gözünü devamlı açık tutmasını tembihler. “O suya yaklaştığın vakit
elinde cevher parıldar ve seni asla yanıltmaz. Suyu bulur bulmaz gelip bana
haber ver” der ve ayrılırlar. Hızır, ordudan ayrılıp bir süre gittikten sonra
elindeki cevher parlar ve etrafa ışık saçar. Nihayet aradığı ölümsüzlük pınarı olan o gümüş renkli çeşmeyi bulmuştur. Hızır, hayat suyunu bulunca gözlerine ışık dolar. Doyana kadar içtikten sonra suya girerek yıkanır.
Kendisiyle birlikte atına da içirir ve onu da yıkar. Böylece ebedi hayatı
bulur. Atının yanına bir anlığına oturup bir daha hayat çeşmesine bakmak
ve İskender’e göstermek için işaret koymak istediğinde hayat çeşmesi
gözlerden kaybolur. Hızır, bu işin ona malum olduğunu fakat İskender’in
bu işten mahrum kaldığını anladığı vakit, İskender’den utanır ve ona bir
daha görünmek istemez. Hızır da böylece ortadan kaybolur. (Destgîrdî,
1390 hş., s. 275-278)
Rum büyükleri, bu hikâyeyi başka bir şekilde şöyle rivayet ederler: Hayat
suyunu arama yolunda Hızır ve İlyas yoldaştır. Hızır ve İlyâs, karanlıklar
ülkesinde giderken, yemek yemek için bir su kenarına gelirler, sofralarını
kurarlar ve içlerinden biri sofradan aldığı balığı yanlışlıkla suya düşürür;
balığı almak için suya uzandığı esnada balığın canlandığını görür. Bu olaydan sonra Hızır ve İlyâs, o suyun hayat suyu olduğunu anlarlar ve sudan
içerek ölümsüzlüğe kavuşurlar. Böylece ölü bir balık hayat suyunu keşfetmeye vesile olur. İskender’in o sudan içemeyeceği onlara malum olunca
da birlikte gözden kaybolurlar. (Destgîrdî, 1390 hş., s. 275-278)
Hayat suyuyla ilgili Araplar ise şöyle bir hikâye anlatırlar: İskender, hayat
suyunu bulma umuduyla kırk gün at sürer. Ümidi tamamen kesilince geldiği yoldan geri dönmek ister. Bu karanlıktan nasıl çıkacağını düşünürken
yolda karşısına bir melek çıkar, eline çok küçük bir taş parçası bırakır ve
“Bütün dünyaya hükmettin ama hala bu çiğ hülyanın peşindesin” diyerek
gözden kaybolur. İskender, kederli bir şekilde karanlıkta ilerlerken gaip346
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ten kulağına “Kısmeti veren yazgıdır. İskender, karanlıkta ararken Hızır,
çeşmeyi aydınlıkta bulur.” diye bir ses gelir. Başka bir ses ise bu karanlık
ülkede parlayan bir kum olduğunu, ondan alanın da almayanın da pişman
olacağını söyler. Askerler bu kumdan yanlarına alırlar. İskender, ordusuyla
birlikte karanlık yoldan ışığa doğru yönelir. Kısrak da onlara liderlik eder.
Kırk gün kadar yol gittikten sonra karanlık git gide aydınlanmaya başlar.
Güneş, bulutların arasından göründüğü vakit hepsi yorgunluktan bitap
düşmüştür. Aydınlığa çıkınca aldıkları kumların kırmızı yakut olduğunu
görürler. Almayanlar da az alanlar da pişman olur. İskender bir müddet
dinlendikten sonra meleğin eline bıraktığı taş aklına gelir. Tartmak için
terazi ister. Bir kefeye o küçücük taşı diğer kefeye ise çok ağır taşlar koyarlar. Meleğin verdiği küçücük taş, büyük taşlardan daha ağır gelir. Bunun üzerine Hızır diğer kefeye bir avuç toprak koyar ve terazi dengelenir.
Aradan bir müddet geçer, İskender bir meclis kurar. Yenip içildikten sonra
meclisteki yaşlı bir bilge söz alır. Hayat suyunu bulmak istiyorsa hiç ölenin
olmadığı mutlu bir şehre gitmesi gerektiğini söyler. O şehirde ulu bir dağ
bulunmaktadır ve zaman zaman oradan insanları isimleriyle çağıran bir
ses gelir. Sesi duyanlar oraya doğru gider ve bir daha da onlardan haber
alınamaz. Bu işin sırrını çözen olmamıştır. İskender hayretle dinler ve birkaç askerini hemen o şehre gönderir. İsimleri çağrılınca o dağa gitmeyip
bu işin sırrını çözmelerini ister. Bazıları isimleri söylenince dayanamayıp
gider ve geri dönmez. Geri dönenler de sırrı çözemezler. Böylece İskender
ölüme çare olmadığını idrak eder. (Destgîrdî, 1390 hş., s. 279-282)
Nizâmî eserde anlatılagelen üç farklı hikâyeye de yer verdikten sonra
hikâyeyi kendi süzgecinden geçirerek şu şekilde özetler: İskender, karanlıklar ülkesinde bulunduğuna inanılan hayat suyunu arayarak çok zahmet
çekmiştir. Bu yüzden Nizâmî, hayat suyunu İskender ile birlikte zikretmektedir. Şair, eserini yazma sebebini sıraladığı bölümde ülkeler fatihi
İskender’in karanlıklar ülkesinde gizlenmiş olan hayat suyunu bularak,
sonsuzluğa kavuşmasını ister. Fakat Hızır ve İlyas’ın ölü bir balığın suya
düşüp can bulmasıyla fark ederek ölümsüzlüğe kavuştukları bu su, İskender’e
nasipاolmamıştır.
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akmaktadır.
(Destgîrdî,
1390
hş.,
s.
271)
(Destgîrdî, 1390 hş., s. 271)
Adı karanlıklar (ülkesi) olan o örtünün altında sükûnetinden dolayı, hayat suyu akmaktadır.

(Destgîrdî,
1390 hş.,
271)
یییمر
را یییک
ریییs. ریییکایییل
ایییمییی

ییییینیدیکیل ییییی ی اییکب حیایمان ی ی

Şaşılmamalı
olan hayat
verip,
diriltir.
(Dest را یییک یییمرki iksir
 ریییgibi
ریییکایییل
ایییمیییsuyu, ölü
 ی یbalığa
حیایمانcan
اییکب
ییییی ی
ینیدیکیل
یییی
gîrdî, 1390 hş., s. 277)
277)
277)
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Şaşılmamalı ki iksir gibi olan hayat suyu, ölü balığa can verip, diriltir. (Destgîrdî, 1390 hş., s.

یی ییل ر

اییش هیی ٔیییییییوییشم

هییم

یییییینییدییکییل ر آن رییکاییل ر ی

یی ییل ر ییوییم

اییش هیی ٔیییییییوییشم

هییم

یییییینییدییکییل ر آن رییکاییل ر ی

İlginçlik
ölü balıktaydı
ölü olmasına
rağmen
hayat
çeşmesine
İlginçlik
o ölü obalıktaydı
çünküçünkü
ölü olmasına
rağmen
hayat
çeşmesine
reh-rehberlik etti.
berlik
etti. 1390
(Destgîrdî,
1390 hş., s. 277)
(Destgîrdî,
hş., s. 277)
İlginçlik o ölü balıktaydı çünkü ölü olmasına rağmen hayat çeşmesine rehberlik etti.

(Destgîrdî,
یل ی ی ی ی1390
 یییک ییhş.,
 ی یs. 277)
ٔیییییییوی یشم

پیییل

سییییییهییمیی ر اییش را ریی ییک ییل یی یی

پیییل ٔیییییییوی یشم ی ی یییک یییل ی ی ی ی
ییییییم یی ا ٔیییییییویی مش یی یییل

سییییییهییمیی ر اییش را ریی ییک ییل یی یی
رییینی ی ری ی ایییی را ی ی یییمی ی یییل

یی یییل
ییی ی

ییییییم یی ا ٔیییییییویی مش
اممن ریک ی آن ٔیییییویش ایک نیک

رییینی ی ری ی ایییی را ی ی یییمی ی یییل
یییی ی
سییییم ٔیییییویی مش یی ل را

ییی ی
اممن ریک ی آن ٔیییییویش ایک نیک
ایییش ریییکهیییمی ی یییک یییمی ی یییمریییمی ی یییکن

یییی ی
سییییم ٔیییییوییشم یی ل را
رییویید ییییییک ییمرییمیی ییکن
ٔییمییاییث

ایییش ریییکهیییمی ی یییک یییمی ی یییمریییمی ی یییکن
یینیی یی ار ا ب دییک ییم هیی ییمر

رییویید ییییییک ییمرییمیی ییکن
ٔییمییاییث
یاییکریل ٔیم ریلهییک سیییییهیمیی ر یمر

یینیی یی ار ا ب دییک ییم هیی ییمر
هییش ادکییک و ادیی آب بییی را هیییییم

یاییکریل ٔیم ریلهییک سیییییهیمیی ر یمر
ٔم اوخمان ضیییی ه رث ج ی م

هیییییم
 بییی راyolunu
ادیی آب
ادکییک و
 هییشhayat
 مsuyu
ج یyolunu
 ه رثtuttu
ضیییی
اوخمان
ٔم
Mana
âleminin
tutan
İskender,
(peşine
düştü).
Anladı ki ancak mutlu olarak hayat çeşmesinden diri olunur.
Hayat suyuna doğru yol aradı; aradığı o çeşmeyi şimdi buldu.
Usta söz söyleyen (söz padişahı) şöyle bir mesel dedi: “Arayanlar bulurlar.”
Nizami eğer şarabı İskender ile birlikte içersen; edepli davran sarhoş olma
ki faydasını göresin
Eğer Hızır ile oturup aynı sofrayı paylaşıyorsan; 77 suda ağzını yıkayıp o
sofraya oturman gerekir. (Destgîrdî, 1390 hş., s. 44)
3. Sonuç

Fars edebiyatının en büyük şairleri arasında gösterilen ve edebiyat sahasında yapmış olduğu yeniliklerle bilinen Nizâmî-yi Gencevî, yazmış
olduğu eserlerin neredeyse tamamında sembolik anlamlar barındıran
şiirlere yer vermiştir. Şair, çalışmanın konusunu oluşturan âb-ı hayat
efsanesini de kendi edebi dehasını konuşturarak ele almış ve işlemiştir.
Anlatılagelen üç farklı hikâyeye de eserinde yer verdikten sonra hikâyeyi
kendi perspektifinden yorumlamaya çalışmıştır. Diğer hikâyelerde de ele
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alındığı gibi Karanlıklar ülkesine giderek hayat suyunu bulma ümidiyle
ölümsüzlük arayışı içinde olan İskender, tüm arayışına rağmen bu sudan
mahrum kalmış ve nihayetinde ölümü yenemeyeceğini idrak etmiştir. Fakat şairin eserde vurgulamak istediği asıl mevzu, bu arayışın kendisidir.
Hakikat arayışı içinde olan İskender, her ne kadar zorluklarla dolu bir
yolculuğa çıkmış da olsa yolun sonunda, hakikatin karanlıklar içine girmeden anlaşılamayacağını, ebediliğin aslında bu yolun kendisi olduğunu
anlamıştır. Ve şair, bu arayışın insanı yaşarken mutlu edeceğini ve ancak
mutlulukla ebediliğe ulaşılabileceğini vurgulamaktadır.

349

NİZÂMÎ’NİN İSKENDERNÂMESİ’NDE GEÇEN EFSANEVÎ SU:
Â B - I H AYAT

KAYNAKÇA

Ateş, A. (1988). Nizâmî. Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi. (Cilt.
11, ss. 318-327). İstanbul.

Berk, F. M. (2015). Batı’nın Ruhu: Mitler. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 71,
107-116.
Cebecioğlu, E. (2005). Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. İstanbul:
Anka Yayınları.

Destgîrdî, V. (1390 hş.). Şerefnâme-yi Nizâmî-yi Gencevî (1. Baskı). Tahran:
İntişârât-i Râh-i Câvidân.

Dihhudâ, A. E. (1346 hş.). Âb-ı Hayat, Âb-ı Zindegânî. Luğatnâme. (Cilt. 2,
ss. 20-26). Tahran.

Emirçupani, A. (2008). Farsça Deyim ve Atasözlerinde Âb-ı Hayât ve
Türk Edebiyatına Yansımaları. Atatürk Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 37, 187-208.

Genç, K. (2008). Alevî-Bektaşî Şiir Dünyasından «Âb-ı Hayat»a Genel Bir
Bakış. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 47, 1-20.
Gılgamış Destanı. (2019). Çev. Sait Maden. İstanbul: Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları.
Haydarî, H. (1385 hş.). Hızr, İskender ve Âb-ı Heyât. Mutâlaât-i İrfânî, 3,
73-90.

Onay, A. T. (2013). Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü (haz. Cemal Kurnaz).
Ankara: Kurgan Edebiyat Yayınları.
Pala, İ. (1995). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. Ankara: Akçay Yayınları.

Serkârâtî, B. (1372 hş.). Efsâne-yi Âb-ı Heyât der İskendernâme-yi Nizâmî
ve Rivâyât-i Dîğer Dâstân-i İskender. Mecmua-yi Makâlât-i Kongreyi Beynu’l-milelî-yi Nohomîn Sede-yi Tevellud-i Hekîm Nizâmî-yi
Gencevî, 2, 228-235.
Uludağ, S. (2001). Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Kabalcı Yay.

Yıldırım, N. (2008). Fars Mitoloji Sözlüğü. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
350

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MYTHOLOGY
U LUSLARARASI Mİ TOLOJİ SEMPOZY UMU
PROCEEDINGS BOOK
B İ L D İ R İ K İ T A B I

2-5 May 2019 / Ardahan-Turkey
2-5 Mayıs 2019 / Ardahan-TÜRKİYE
MYTHOLOGYSYMPOSIUM.COM
A R DA H A N . E D U.T R / I S O M

HİNT VE YUNAN MİTOLOJİLERİNDE CİNSİYET
ROLLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ
Gökhan AKMAZ1

Öz: Hint ve Yunan mitolojileri, cinsiyet rollerinin zaman içerisinde değişimlerini
çok iyi bir şekilde yansıtmaktadırlar. Gerek Hint gerekse de Yunan coğrafyalarında
yaşayan halkların mitolojileri incelendiğinde, antik dönemlerde, eşitlikçi bir din ve
toplum yapısının bu coğrafyalarda hâkim olduğu görülmektedir. Bu eşitlikçi toplum
yapısında hiçbir şekilde ayrıma yer yoktur. Her şeyin mutlu mesut bir şekilde bir arada yaşadığı bir dünya düzeni hâkimdir. Kadın da tıpkı erkek gibi idari ve sosyal yapıda
yer almaktadır. Ancak zaman içerisinde değişen dünya düzeni ile birlikte bu yapının
gittikçe bozulduğu gözlemlenmektedir. Hint ve Yunan coğrafyalarında yaşayan halklar bu değişimlerden önemli ölçüde etkilenmişlerdir. Hint Avrupalı halkların göçlerinin de etkisiyle eril- dişil temalı dikotomiler ortaya çıkmaya başlamıştır. Zaman içerisinde kadın-erkek ayrımına dayalı din ve toplum yapısı egemen olmaya başlamıştır.
Bu yapıda erkek güçlü ve egemen konumda yer alırken, kadın ise ikincil ve önemsiz
bir konuma indirgenmiştir. Yeni yaratılan ataerkil yapılı mitlerde, erkek aydınlanmacı
ve ilerlemeci akıl alanının temsilcisi olarak gösterilirken, kadın ise ilerleme karşıtı
olarak yorumlanmıştır. Buna göre erkek insanın gelişimini sağlayacak olan kültürle
özdeşleştirilirken, kadın ise doğa ile bir tutularak bu gelişimin önündeki engel olarak
görülmüştür. Hint ve Yunan mitolojilerinin karşılaştırmalı bir biçimde ele alınacağı
bu çalışma ile cinsiyet rolleri konusunda zaman içerisinde yaşanan değişimler ortaya
konulmaya çalışılacaktır. Bu halkların mitolojilerinde yer alan cinsiyet rolleri temalı
mitler incelendiğinde mitoloji ve kültür tarihi boyunca ayrıştırılan cinsiyet rollerinin
kurgusallığı çok açık bir biçimde görülecektir.
Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Cinsiyet rolleri, Eril-Dişil, Hint-Yunan, Karşılaştırmalı
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TRANSFORMATION OF GENDER ROLES IN INDIAN
AND GREEK MYTHOLOGIES

Abstract: Indian and Greek mythologies reflect the changes of gender roles over time
very well. When the mythologies of the peoples living in both Indian and Greek geographies are examined, it is seen that in antiquity, an egalitarian religion and social
structure dominated in these geographies. There is no room for discrimination in this
egalitarian society. A World order that everything live happily dominated. Women,
like men, have an administrative and social structure. However, with the changing
world order in time, it is observed that this structure deteriorated gradually. The peoples living in the Indian and Greek geographies were significantly affected by these
changes. With the influence of the migration of Indo European peoples, masculine-feminine themed dichotomies began to emerge. In this structure, the male is strong
and dominant, while the woman is reduced to a secondary and insignificant position.
In the newly created patriarchal myths, the male was represented as the representative of the enlightenment and progressive mind, while the woman was interpreted
as anti-progress. According to this, while the male is identified with the culture that
will enable the development of the human being, the female is seen as an obstacle
to this development by keeping it with nature. With this study, in which the Indian
and Greek mythologies will be handled in a comparative manner, will attempt to reveal changes in gender roles over time. When the mythologies of these peoples are
examined, the fictionality of the gender roles separated from mythology and cultural
history will be clearly seen.
Keywords: Mythology, Gender roles, Masculine-Feminine Indian-Greek, Comparative
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1. Giriş
Cinsiyet rolleri, kadının ve erkeğin bir toplumdaki konumunu belirleyen
en önemli unsurlardan biridir. Tarihsel süreç dikkatle incelendiğinde bu
rollerin, zaman içerisinde çok büyük değişimler geçirdikleri görülmektedir. Ataerkil eril düşüncenin, eşitlikçi düşünce yapısı karşısında üstünlüğü
ele geçirmesiyle beraber erkek üstün kadın ise aşağı konumda yorumlanmıştır. Gerek cinsiyet rollerinin ayrıştırılıp birinin aşağı, diğerinin üstün
olarak görülmesi; gerekse de toplumsal cinsiyet kavramı bağlamında rollerin dağılımı dikkati çekmektedir. Buna göre, savaşçı ve göçebe ataerkil
toplumlarda kadının, cinsiyet rolleri açısından bakıldığında sadece çocuk
doğurabilme yetisi ile değer bulan bunun dışında çok da önemi olmayan
bir yapıda olduğu görülmektedir. Öte yandan toplumsal cinsiyet kavramı
açısından değerlendirildiğinde ise kadının, toplumsal rollerde de ailedeki
konumuna paralel bir şekilde erkeğe oranla ikincil planda kaldığı görülmektedir. Kadının çalışmaması gerektiği uzun yıllar boyunca dillendirilmiştir. Bunun başlıca sebeplerinden birinin ise tarih boyunca, ilerlemenin
ancak kadınlık ile ilintilendirilen maddenin terkiyle mümkün olabileceği
savıdır. Lloyd, Philo’dan yaptığı alıntıyla bu düşünceyi ortaya koyar:
“İlerleme, aslında erkek olana yönelerek, kadın cinsiyetini
terk etmekten başka bir şey değildir; çünkü, kadın cinsiyeti
maddidir, edilgendir, cisimsel ve duyu-algısaldır; oysa erkek
olan, etken, rasyonel, cisim-dışı ve zihin ve düşünceye daha
yakın olandır” (Lloyd, 1996, s.49).

Ancak ataerkil kültür tarihi öncesindeki toplum yapısı çok daha farklı
idi. Cinsiyet eşitsizliğinin bulunmadığı, ortaklaşmacı bir toplum yapısına
sahip olan bu dönem anaerkil dönem diye adlandırılmaktadır. Reed, bu
toplum yapısının bir zamanlar hâkim olduğunu savunanlardandır. Bozulmanın nedeninin ise özel mülkiyet ve işgücü ile alakalı olduğunu vurgular.
Buna göre:
İlkel toplum, ataerkil aile, özel mülkiyet ve devlet temelleri
üzerine kurulmuş çağdaş toplumdaki eşitsizliklerin hiçbirini
barındırmayan ortaklaşmacı, eşitlikçi bir dizgeyi içermektedir. Bu toplum, kadınların üretimsel ve toplumsal yaşamda
öncülük konumunda bulunduğu son derece saygın olduğu
anaerkil bir toplumdur (Reed, 2003, s.143).

Buna göre kadın, çalışmamakla köle konumuna indirgenirken, çalıştığı ve
üretime katıldığı sürece özgürdür. Briffault’a göre köle olan, çalışan kadın
değil çalışmayıp boş boş oturan ve tek hedefleri hep daha iyi bir görünüm olan ‘modern toplum’ kadınlarıdır (Briffault, 1990, s. 219). Kadınlar
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bu halleriyle cinsel birer köle olmanın ötesine geçemezler. Günümüzde
‘kadınsı’, ‘çekici’ gibi terimler kadının işsiz kaldığı dönemle birlikte ortaya çıkan terimlerdir. Bu terimlerin kullanımındaki sebep ise çok açıktır:
Cinsellik. Briffault, ilkel kadının kendisini kocasına beğendirmek gibi bir
derdinin olmadığını belirtir (Briffault, 1990, s.283). Ataerkil modern toplumdaki kadın algısı tam da bunun üzerine kuruludur. Kabul edelim veya
etmeyelim dünya genelinde en çok kullanılan reklam aracı kadın bedeni
ve onun üzerine yapılan kurgulardır.
Zamanda geriye gidecek olursak, zaman içerisinde yaşanan gelişmelere
ve toplumsal değişimlere bağlı olarak kadının rolünün giderek daralması,
erkeğin ise karar verici ve yönetici rolünde ön plana çıkmasının nedeni
olarak “tarım devrimi” gösterilmektedir. Yerleşik düzene geçiş göçebe
yaşamın kurallarını büyük oranda değiştirmiştir. Mısır, buğday gibi tahılların planlı bir biçimde ekilip biçilmeye başlanması ile birlikte tarım
toplumuna geçiş süreci de başlamıştır. Göçebe avcı toplayıcılıktan tarıma
geçişin tarihi net olarak bilinmemektedir. Bu konuda Mc Neil M.Ö. 85007000 tarihini işaret etmektedir:
Avcılığın ve toplayıcılığın, yerlerini nasıl, ne zaman ve nerede çiftçiliğe ve çobanlığa bıraktıkları belli değil. Çiftçiliğe ve
çobanlığa geçişin en erken ve en önemli örneklerinden biri,
İ.Ö. 8500-7000 dolaylarında Ortadoğu’da gerçekleşti. Tahıl
tarımı, buradan, çağımızın bilim adamlarının pek azını ortaya
çıkarabildikleri göçler ve benimsemeler yoluyla, Avrupa’ya,
Hindistan’a, Çin’e ve Afrika’nın bazı yerlerine yayıldı (McNeil,
1989, s.19).

Avcı toplayıcı klan düzeninden tarım devrimine geçişte kadın-erkek rolleri ayrıştırılmaya başlanmış, toprağı ekmek için hayvanların kullanılmaya başlanmasıyla kadının rolü önemli ölçüde kısıtlanmış, en son sanayi
devrimi ile kadının iş hayatındaki rolü büyük bir darbe daha alarak geri
planda kalmıştır. Şüphesiz, kadın ve erkek rollerini belirleyen toplumsal
düzendir ve bunda tarım ve sanayi devrimlerinin payı da çok büyüktür.
Ancak tek sebebi tarım devrimi olarak öne sürmek hatalı sayılacaktır. Bu
konuda en önemli nedenlerden biri de savaşlardır. Kadın-erkek rollerinin
ayrışması, göçebe hayatta veya tarım toplumlarında değil, savaşların olduğu dönemlerde başlamıştır. Kadın savaşlarda erkeğe oranla geri planda
kalmıştır. Erkekler savaşan rolünde ön plana çıkarken kadın ise savaşlarda ancak bir yük olarak görülmektedir. Bu durum destanlara ve mitolojilere yansımıştır. Truva savaşının sebebi Helene’nin kaçırılması olarak
görülürken; Hint destanlarından Rāmāyaṇa destanında meydana gelen
savaşın sebebi ise Sītā’nın kaçırılması olarak görülmektedir.
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Cinsiyet rollerinin dönüşümü konusu en iyi mitoslarda karşılık bulmaktadır. Mitoslar halkların dini, idari ve sosyal yapılarında yaşanan değişimleri çok iyi bir biçimde yansıtmaktadırlar. Tanrılar ve tanrıçaların rollerinin
zaman içerisinde değişimlerini gözlemlediğimiz mitoslar bu açıdan son
derece önemlidirler. Anaerkil dönemin güçlü ana tanrıçalarının rollerinin
zaman içerisinde geçirdiği değişimler ile kadının toplumdaki konumunun
değişimi birbirine benzerdir. Hint ve Yunan mitolojileri ana tanrıçaların
rollerinin değişimi konusunda sayısız örnek içermektedir. Hint mitolojisinde Pṛithivī Mātār ve Adi Şakti başta olmak üzere Sarasvatī, Lakshmī
ve Pārvatī’nin; Yunan mitolojisinde ise Gaia, Rhea, Hera, Demeter, Artemis, Afrodit, Athena gibi tanrıçaların rollerinin değişimleri bu düşünceyi
kanıtlar niteliktedir. Bu değişimlerle ilgili Hint ve Yunan mitolojilerinden
toprak tanrıçaları örnek olarak verilebilir. Başlangıçta en yüce konumda
bulunan bu tanrıçaların rolleri zaman içerisinde değiştirilmiş ve en sonunda eril-dişil rolleri bağlamında eril tanrının karısı veya kızı olmaktan
başka bir önemi kalmamıştır.
Hindistan’dan Yunanistan’a uzanan geniş coğrafyada, insanların bir zamanlar cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ve böyle bir ayrıma gerek duymaksızın mutlu mesut bir şekilde bir arada yaşamışlardır. Bu dönemin
varlığını gerek arkeolojik kazılarda elde edilen bulgular; gerekse de bu
toplumlarla ilgili anlatılan mitler, efsaneler, destanlar gibi veriler ortaya
koymaktadır. Her iki toplumun da bir dönem eşitlikçi bir toplum yapısında yaşadıkları, zamanla bu yapının giderek bozulduğu ve bir süre sonra
cinsiyet rollerinin iki ayrı kutup gibi birbirinden ayrıldıkları, bu toplumların yapılarında yaşanan değişimleri çok iyi özetleyen mitlerde ve destanlarda görülmektedir. Tüm bu dini ve kültürel yapıda yaşanan değişimlerin
sebebinin ise ataerkil toplum yapısına sahip göçmen halklar oldukları düşünülmektedir.
Göttner-Abendroth Hindistan, Yunanistan, Mısır, Sümer/Babil, Anadolu/
Filistin, İran, Girit, Avrupa (Keltler ve Germenler) halkları üzerine yaptığı
araştırmaya göre bu coğrafyalarda yaşayan halkların çoğunun başlangıçta anaerkil yapıda olduklarını, zamanla bu yapının giderek bozulduğunu
ve ataerkil yapıya evirildiğini vurgulamaktadır. Aşağıda yer alan tablo yazarın The Goddess and Her Heros başlıklı eserinden alınmıştır (Göttner-Abendroth, 1995, s.230). Bu tabloya göre başlangıçta anaerkil bir dini yapının var olduğu, bu yapının zamanla değiştiği ve son olarak eril tanrıların
ana tanrıçalardan dini yapıyı devraldıkları görülmektedir. Yazar kadın
korpusu, erkek korpusu ve günah korpusu olmak üzere üç bölüm halinde ortaya koyduğu dönüşümleri iki döneme ayırarak incelemiştir. Birinci
dönem ana tanrıçanın hâkim olduğu Ön Hint-Avrupa tabakasıdır. Bu tabakada kadın ana tanrıça konumunda yüceltilirken erkek ise eril yaratımın
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sembolü olarak tanrıçanın yanında görülmektedir. İkinci dönem ise ana
tanrıçanın giderek güçlerini kaybetmeye başlaması ve sonunda sadece
baba tanrının karısı veya kızı olarak anılabildiği Hint-Avrupa tabakasıdır.
Dönüşümler

1. Yapı

Kadın

Korpusu

Ön Hint-Avrupa
Tabakası (Ana
Tanrıça ve
Kahramanlar)

a) Nout/
Neit-Re

b) Artemis-Aktaion, Aphrodite-Adonis,

b) Sarasvati-Brahma,
Şakti-Şiva,
Lakshmi-Vishnu

b) Hathor-Horus,
Isis-Osiris

c) –

c) Şakti
(Kali)-Demonlar,
Lakshmi/
Tanrılar-Demonlar

2. Yapı

a) –

a) -

Hint Avrupa
Tabakası(Baba
Tanrı- Tanrıça)

b) olymp. Zeus-Hera, Poseidon-Demeter,
Hades-Kore (Persephone)

b) Dyaus
Pitar-Prithivi, Brahma-Uma/
Sarasvati/
Gayatri,
Vishnu
Lakshmi

b) ataerkil tanrının eşi olarak
tanrıça

e) anaerkil
karşı kültür
(gizli kült- alt
kültür)

3. Yapı
Büyük ölçekli
ataerkil bölgeler (evrensel
baba tanrı)
a) soyut mitoloji
b) felsefi soyutlama
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a) Prithivi,
Uma

Hera-Herakles,

d) isyan miti

Korpusu

a) Gaia-Uranos
(Eurynome)

b) gelişmiş
anaerkil

c) ataerkil
tanrının kızı
tanrıça (oğlu
kahraman)

Günah

Mısır

Athene-Erechtheus,

a) Tanrıçanın
erilleştirilmesi
Korpusu

Hindistan

a) sadece anaerkil

c) efsanevi devlerin savaşı

Erkek

Yunanistan

Demeter-Iakchos/
Dionysos

c) ol. Zeus-Artemis,
ol. Zeus-Aphrodite,
ol. Zeus-Athene
(ol. Zeus-Dionysos)
(ol. Zeus-Herakles)
d) Aufstand der
Götter unter Hera
gegen den olymp.
Zeus/Aufstand der
Titanen

c) Dyaus Pitar/Vishnu
bütün tanrıların babası,
Brahma
köken
e) popüler
Kali-Kültü
popüler
Shiva-Kültü

a) Yunan ortodoks
hristiyanlığı

a) Hinduizm
(Brahma/
Shiva)
b) Buddhizm

Anadolu/ Filistin

a) (Tiamat)

a) (Rahab)

b) Inanna
-Dumuzi,

(Iahu)

Ishtar-Tammuz/Marduk
c) Marduk
-Tiamat

b) Kubaba-Teshub, Kybele-Attis,
Atargatis-Hadad,
Anat-Baal,
Hawwa/Eva-Adam
c) Anat-Mot,
Jehova-Rahab

a) (Erdgott
Geb)

a) Iahu/Eva zu
Jahwe/Jehova
(Taube als männlicher Geist)

b) Re-Hathor

b) Jahwe-Iahu

c) Re als
Vater aller
Götter, z.B.
Re-Hathor,
Re-Isis
(Re-Osiris,
Re-Seth)

c) Jahwe als
Vatergott und
alle anderen
seine Geschöpfe
(Eva-Adam)
d) der Aufstand
Lucifers gegen
Jahwe

d) –
e) Isiskult
(Yok Olma)

d) –

e) Demeterkult von
Eleusis (Griech.),
Isiskult, Kybelekult, Orpheus/Dionysos-Mysterien
(Rom)

b) Ausbildung der
klass. Philosophie

c) Re-Apophis, OsirisSeth

Sümer/
Babil

(Yok Olma)

a) Kıpti
(Eski Mısır)
Hristiyanlığı
b) İslam

e) Kybele-Kult,
volkstümlicher
Anat-Baal-Kult

a) Yahudilik, Erken Hristiyanlık
b) İslam

b) İslam

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

Dönüşümler

Kadın

Korpusu

İran

Girit

1. Yapı

a) Nanaia

a) Gäa-Uranos,

Ön Hint tabakası
(Ana Tanrıça ve
Kahramanlar)

b) Anahita-Mitra (Ahuramazda-Anahita)

Rhea-Kronos

c) Mitra-Finsternis

b) Rhea/Diktyanna-Zeus,

a) sadece anaerkil

Avrupa: Keltler

a) Dana-Dagda

Avrupa: Germenler

a) Jörd-Tyr/
Heimdall

b) Modron/
Morrigain-Bran, ErinLug

b) Freyja-Freyr,
Frigga-Od/
Baldur

c) Götter-Fomore

c) Sonnengötter
-Loki

a) Nanaia zu
Nanna,

a) Dana zu Don
(Donnus)

a) Jörd zu Njörd

Ahuramazda
(männlich)

b) Brian/
Juchar/Jucharba-Bamba/
Eire/Folla

b) gelişmiş
anaerkil

Hera-Zeus,
Demeter-Dionysos/Zagreus

c) efsanevi devlerin savaşı

c) –

2. Yapı

Erkek

Korpusu

Hint Avrupa
Tabakası(Baba
Tanrı- Tanrıça)
a) Tanrıçanın
erilleştirilmesi

b) Mithras-Anahita

c) alle Götter
als Kinder des
Don

b) ataerkil tanrının eşi olarak
tanrıça

d) Erin (Lug)
gegen die
Fomore, Bran
(Branwen)
gegen Irland

c) ataerkil
tanrının kızı
tanrıça (oğlu
kahraman)

e) volkstümlicher Feenglaube

d) isyan miti
e) anaerkil
karşı kültür
(gizli kült- alt
kültür)

b) Odin-Frigga
c) Njörd-Freyja
(Njörd-Freyr),
Odin-Walküre,
(Odin-Baldur)
d) Wanen unter
Jörd gegen Asen
unter Odin,
Loki gegen
Götter
e) volkstümlicher Erdmutterglaube

(Yok Olma)
(Yok Olma)

(Yok Olma)
( Yok Olma)

3. Yapı
Günah
Korpusu

Büyük ölçekli
ataerkil bölgeler (evrensel
baba tanrı)
a) soyut mitoloji

a) Zerdüşt-Din
(Zerdüştlük)
b) İslam

a) griech.-orth.
Christentum

a) keltisches
Christentum

a) römisches
Christentum

b) Philosophie
und neuzeitliche Wissenschaft

b) Philosophie
und neuzeitliche Wissenschaft

b) felsefi soyutlama
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2. Hint Mitolojisi
Birinci yapıda, Hint mitolojisinde, Pṛithivī görülmektedir. Ancak Hint mitolojisinde, bu tanrıçadan öncesine ait bir başka mit yer almaktadır. Buna
göre Adi Şakti adında ilksel bir tanrıça vardır. Bu tanrıça üç eril tanrıyı
(Brahmā, Vishṇu ve Şiva) yaratır ve onlarla birlikte olmak ister. Ancak
Brahmā ve Vishṇu bu teklifi kabul etmezler ve tanrıça tarafından yok
edilirler. Şiva ise tanrıçanın yok edici ve yaratıcı özelliklere sahip üçüncü gözü karşılığında bu teklifi kabul edeceğini bildirir ve gözü alır almaz
önce tanrıçayı yok eder sonra da Brahmā ve Vishṇu’yu canlandırır. Sonrasında üçüncü gözün yardımıyla, tanrıçanın küllerinden Sarasvatī, Lakshmī ve Pārvatī’yi yaratırlar ve onlarla evlenirler (Pattanaik, 2003, 98).
Sonraki mitolojide Toprak Tanrıçası olarak görülen Pṛithivī yer alır. Bu
tanrıça anaerkil dönemin en önemli tanrıçalarından biridir. Hemen hemen tüm mitolojilerde görülen toprak tanrıçalarının Hint mitolojisindeki
karşılığı Pṛithivī Mātār’dır. Ārilerin kutsal kitabı olan Ṛigveda’da çoğunlukla Dyaus Pitar ile bir ikili oluşturan bu tanrıça, Abendroth’un da vurguladığı gibi, anaerkil döneme ait güçlü ana tanrıça örneğidir. Bu dönemde
dişil ve eril yaratım güçleri bir aradadır ve aralarında henüz bir hiyerarşi
yoktur. Pṛithivī Āriler için çok önemli bir yer tutar. Āriler’in kutsal kitabı
olan Ṛigveda’da, yalnızca Pṛithivī için yazılmış olan bir ilahi vardır:
Ey Prithivī, doğrusu sen dağları yaran gücü taşıyansın; ey
güçlü olan, senin akıntıların boldur, sen gücünle yeryüzünü
canlandırırsın.
Ey dilediği gibi dolaşan, günün ışıklarıyla sana çan sesleri eşliğinde dualarımızı göndeririz. Ey parlak renkli. Şişkin bulutları kişneyen bir at gibi sürersin.
Gücünle, ormanın güçlü krallarının bile yapamayacağı kadar
yeri kavrarsın. Senin bulutunun çakmasıyla gökten sular seller boşanır (ṚV, V, 84; Kaya, 2018, s.422).

Pṛithivī ilksel dönemlerin toprak tanrıçası imajını çok güçlü bir biçimde
barındırmaktadır. Bir diğer adı olan Bhumī Saṇskṛit dilinde toprak anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra Rāmāyaṇa Destanındaki rolü gerek bir
toprak tanrıçası olarak ortaya çıkması gerekse de anaerkil dönemle ilgisini ortaya koyması sebebiyle son derece önemlidir. Buna göre destanda
Rāma’nın karısı Sītā Laṅka kralı Rāvāṇa tarafından kaçırılır ve alıkonulur.
Rāma topladığı ordu ile birlikte Laṅka’ya savaş açar ve bu efsanevi savaşın sonucunda Rāma, Rāvāṇa’yı öldürür ve karısını kurtarır. Ancak Ayodhya’ya dönüşlerinde halkının da onaylamaması üzerine karısından vazgeçer. Sītā her yolu dener ancak iffetliliğini bir türlü kanıtlayamaz. Bunun
üzerine olanlara dayanamayan Toprak Tanrıçası yılanlarla süslü tahtında
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yerin yarılmasıyla bir anda ortaya çıkar, Sītā’yı kucağına alır ve tekrar geldiği yere yani toprağa geri döner (Valmīki, 2002, s.280).
Daha sonraki dönemlerde Toprak Tanrıçasının rolü giderek küçülür ve
yalnızca Gök Baba olarak adlandırılan eril tanrı ile bir çift oluşturduğunda
görünür. Gök Baba Hint Avrupa halklarının hemen hepsinde görülen ilksel eril tanrı modelidir. Buna göre tanrıların ve canlı-cansız her şeyin yaratıcısı olan eril, göksel tanrı modeli esastır. Bu durum kutsallığın yerden
yani topraktan göğe yükselmesine işaret etmektedir. Hint mitolojisinde
Gök Baba rolünü üstlenen tanrı Dyaus Pitar’dır. İlginç olan şudur ki ataerkil eril Āri ırkın kutsal kitabı olan Ṛigveda’da Dyaus Pitar’a tek başına sunulmuş bir ilahinin olmamasıdır. Bunun nedeni ise göksel özelliklerin hemen hepsinin İndra adlı tanrıya verilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.
İndra savaşçı ve göçebe Āri ırkın inandığı baş tanrıdır. Ṛigveda’nın 1028
ilahisinden 250 tanesi İndra adına sunulmuştur. Bu da Ārilerin bu tanrıya verdikleri önemi gözler önüne sermektedir. Elinde tuttuğu şimşeği
(vacra) en önemli silahıdır. Ülkesinin adı Svarga, Saṇskṛit dilinde gök anlamına gelmektedir. İndra’nın göksellikle ilgili özellikleri bu tanrının eril
düzenin bir sonraki temsilcisi olduğunu ortaya koymaktadır: Dyaus Pitar
ile başlayan süreç İndra ile devam eder. İndra ile birlikte erkek egemenliği tamamen eline almış görünmektedir. Bu eril egemenlik mücadelesinin
ilk zamanlarda Dyāvā-Pṛithivī örneğinde olduğu gibi birlikte görülen Ana
Tanrıça-Baba Tanrı çifti yerini eril tek tanrıya bırakmıştır. Artık gücün ve
iktidarın tek sahibi eril tanrıdır.
Ancak dönüşümün sürekliliği esasına uygun biçimde İndra da tahtını bir
süre sonra kaybeder ve yerini Brahmā, Vishṇu ve Şiva adlı tanrılara bırakır. Bu üç tanrı, Hint mitolojisinde Trimūrti olarak adlandırılan üç tanrının birliğini vurgulamaktadırlar. Ana tanrıça ise son derece ikincil bir
konumdadır. Anaerkil dönemin güçlü ana tanrıçası varlığını ancak eril
tanrının karısı olarak sürdürebilmektedir. Sarasvatī Brahmā’nın, Lakshmī
Vishṇu’nun Pārvatī ise Şiva’nın karıları olarak varlıklarını sürdürebilirler.
3. Yunan Mitolojisi

Yunan mitolojisinde de Hint mitolojisine benzer değişimler yaşandığı
gözlemlenmektedir. Tıpkı yukarıda yer verilen Adi Şakti mitinde olduğu
gibi Yunan (Pelasg) mitolojisinde de ilksel tek tanrıça örneği vardır. Eurynome adındaki bu tanrıça da ilk başta yalnızdır ve kendinden bir eril tanrı
yaratır (Eurynome miti için bkz. Graves, 1992, s.27). Sonraki mitolojide
Ana Tanrıça, Toprak Tanrıçası formunda Gaia adıyla görülür. Erhat, Gaia
için şu yorumu yapar: “Bir tanrıdan çok kozmik bir varlıktır. Gaia, bütün
öğelerin kaynağında bulunan ana ilkedir” (Erhat, 2012, s.115). Sonrasında
Gök Baba Uranos’la birleşen Gaia, Titanları, Kyklopları ve Hekatonkheir359
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ları yaratır. Ana Tanrıça ve Baba Tanrı arasındaki savaş ta burada başlamış olur. Doğan çocuklardan iğrenen Uranos onları geri Gaia’nın karnına
tıkmaya başlar. Son doğan çocuğu Kronos babasının egemenliğine son
verir. Ancak o da babası gibi doğan çocuklarını yok etmektedir. Buna çare
olarak kızı Rhea ile bir plan kuran Gaia, yine son doğan çocuğu-Zeus’u
kurtarır ve Kronos’un iktidarına son verirler.
Sonraki mitolojide Ana Tanrıçanın rolü giderek küçülür ve eril tanrının
karısı veya kızı olmaktan öteye geçemez. Hera adıyla kıskanç bir kadını,
Artemis adıyla şımarık bir kız çocuğunu, Athena adıyla savaşçı eril tanrı
modelini, Afrodit adıyla ise cinselliği temsil eder hale gelir. Athena ile ilgili anlatılan iki mit cinsiyet rollerinin dönüşümü bağlamında son derece
önemlidirler. Birincisi Athena’nın doğuşu ile ilgili mittir. Buna göre Zeus
egemenliğini ilan ettikten sonra ilkin Metis adlı bilge tanrıçayla birleşir.
Daha sonra ise Metis’i yutar ve bir süre sonra kafasından Athena’yı çıkarır.
Bu doğuş miti son derece önemlidir, zira egemenliği eline alan eril göksel
tanrı bilgeliği de kendi egemenliği altına almak ister (Erhat, 2012, s.65).
İkinci mit ise Poseidon ile arasında geçen egemenlik savaşıdır. Buna göre
Athena ile Poseidon arasında Atina şehrinin üzerinde egemenlikleri için bir
seçim yapılır. Athena kadınların, Poseidon ise erkeklerin oylarını alır ve seçimi bir oyla Athena kazanır. Buna kızan Poseidon tüm Atina’yı sele boğar,
ardından kadınlara ait olan tüm hakları ellerinden alır (Erhat, 2012, s.66).
4. Sonuç

Hindistan’dan Yunanistan’a, Avrupa’dan Asya’ya kadar olan birçok bölgede yaşayan toplumların dillerinde, kültürlerinde ve dini inançlarında
yaşanan değişimler, bu coğrafyalarda yaşayan halkların destanları, mitolojileri ve tragedyalarında kendisini göstermektedir. Hint destanlarından
Mahābhārata ve Rāmāyaṇa, Yunan destanlarından İlyada ve Odysseia bu
konuda önemli kanıtlar sunmaktadırlar. Hint ve Yunan mitolojilerinde
ise bu dönüşüm ve asimilasyon çok daha açık bir biçimde görülmektedir.
Tanrılar ve tanrıçalarla ilgili anlatılan mitler ve efsaneler bu dönüşümü
gözler önüne sermektedir.
Her iki mitolojide anlatılan tanrıların ve tanrıçaların rollerinin zaman içerisindeki değişimleri ve dönüşümleri çok açık bir biçimde görülmektedir.
İlksel dönemlerin ana tanrıçaları yerlerini eril tanrılara bırakırlar. Hint
mitolojisinde ilksel varlık olan Adi Şakti, eril düşünce sisteminde, kaos
olarak nitelendirilen döneme aittir. Sonrasında gelen Pṛithivī, bir toprak
tanrıçası olarak, kendisinden sonra gelen tanrıçalara oranla, çok daha
güçlü bir konumdadır. Sarasvatī, Lakshmī ve Pārvatī ise eril düşünce sisteminin bir yansıması olarak güçlü eril tanrıların karıları olmaktan daha
başka bir önem teşkil etmezler.
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Yunan mitolojisinde de durum Hint mitolojisi ile benzerdir. Buna göre
başlangıçta Eurynome adlı ilksel bir tanrıça yer almaktadır. Daha sonra
gelen Gaia ise bir toprak tanrıçasıdır. Bu tanrıça da, tıpkı Pṛithivī gibi, kendisinden sonraki ana tanrıça örneklerine oranla daha güçlü bir konumdadır. Sonrasında gelen Rhea annesi Gaia ile aynı kaderi yaşar. Sonunda
iktidara gelen oğlu tüm gücü eline alır ve kadın bu zamandan sonra ikincil
ve önemsiz konuma itilir. Zeus’un karısı Hera ve ondan sonra gelen tanrıçalar tamamen eril düşünce sistemi odaklı rollere bürünürler.
Gerek Hint gerekse de Yunan mitolojilerinde cinsiyet rolleri eşitlikçi yapıdan erkeğin tek başına gücü ve iktidarı ele aldığı konuma yükselmesine
doğru değişir. Eşitlikçi düzende erkek ile bir ve aynı haklara sahip kadının
sonraki dönemlerde güçlü eril tanrının yanında son derece ikincil rolde
olduğu görülmektedir.
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Öz: Mitoloji şiirin beslenme kaynaklarından birisidir. Şiirde mitoloji doğrudan göndermeli mitik unsurlar ya da şiirin derin yapısında, imge, simge ya da metaforlar yoluyla dolaylı olarak bulunur. Modern Türk şiiri mitleri her iki yolla şiire taşır. Modern
Türk şiirinin temsilcilerinden Hilmi Yavuz da şiirlerinde açık ve kapalı göndermelerle
mitolojiye yer verir. Hilmi Yavuz’un şiirleri, mitolojik okumaya elverişli olmasına rağmen bu bağlamda kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, Hilmi
Yavuz’un ‘’Söylen Şiirleri’’ (1989) içinde yer alan ‘‘Narkissos’a Ağıt’’ ve ‘‘Mevlana ile
Şems’’ şiirlerinde doğrudan ve dolaylı kullandığı mitolojik unsurların tespitidir. Çalışma sonunda, belirtilen şiirlerde, Batı mitolojisine ve Doğu tasavvuf anlatılarına ait
mitik unsurların doğrudan ve dolaylı olarak kullanıldığı görülmüştür. Yunan mitolojisine ait bazı mitik karakterler ve Doğu dünyasının bazı tasavvufi karakterlerinin
etrafında zamanla oluşmuş mitik anlatılara göndermeler yapıldığı tespit edilmiştir.
Çalışma, daha önce incelenmemiş bir konu olarak Hilmi Yavuz’un şiir dünyasının mitolojik kaynaklarına inmek bakımından devam araştırmalara katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Hilmi Yavuz, Narkissos’a Ağıt, Mevlana ile Şems
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MYTHOLOGICAL ELEMENTS IN “NARKİSSOS’A AĞIT”
AND “MEVLANA İLE ŞEMS” POEMS BY HİLMİ YAVUZ

Abstract: Mythology is one of the nutrition sources of poetry. In poetry, mythology
is indirectly found through direct reference mythic elements or deep structure of poetry through images, symbols or metaphors. Modern Turkish poetry carries myths
to poetry in two ways. Hilmi Yavuz, one of the representatives of modern Turkish
poetry, includes mythology with open and closed references in his poems. Although
Hilmi Yavuz poems are suitable for mythological reading, no comprehensive study
has been done in this context. The aim of this study is to determine the mythological
elements used directly and indirectly in the poems of “Narkissos’a Ağıt” and “Mevlana and Şems” in “Söylen Şiirleri (1989)”. At the end of the study, it was seen that
the mythical elements of Western mythology and Eastern Sufi narratives were used
directly and indirectly in the mentioned poems. Some mythical characters of Greek
mythology and some mystical characters of the Eastern world were found to make
references to the mythical narratives that formed over time. The study will contribute
to the ongoing research in terms of going down to the mythological sources of the
world of poetry of Hilmi Yavuz, which has not been studied before.
Keywords: Mythology, Hilmi Yavuz, Narkissos’a Ağıt, Mevlana and Şems
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1. Giriş
Edebiyat, zengin mitolojik alandan yoğun bir şekilde faydalanır. Bu süreçte, mitolojinin kaynaklarını kullanırken mitleri farklı biçimlere dönüştürür ve bir bakıma yeniden yaratmış olur. Yaratım süreci bir yandan miti
güncele taşıyıp ölümsüzleştirirken bir yandan da farklı sembol ve imajlarla günümüz dünyasında yeniden vareder. Wellek ve Waren‟e göre bir edebi metnin değeri geçmiş ile kurduğu güçlü bağa atıfla mit ve metaforları
kullanım sıklığından gelir (Wellek ve Warren, 1983, s. 258).
Köken olarak Grekçe ‘mythos’’a dayanan mit, söylenen söz, efsane, öykü
gibi anlamlara gelir ve başlangıca dair hikayeler anlatır (Hinnels, 1984,
s.225). Mitin “söylence”, “doğru olmayan hikâye” ya da “metafor” olarak
tanımlanması durumunda alegorik söyleyiş biçimleriyle halk anlatılarına
bağlamak kolaylaşır.
Bir edebi yapıtta mit kullanılırken iki biçim gözetilir. Bunlardan birisi mitin doğrudan bir sanat malzemesi olarak edebi esere girmesi ya da onda
temsil edilmesidir. Sanat eserinin bir malzeme olmakla birlikte bizatihi
kendisinin mitolojik bir hikayenin temel unsuru olarak edebi eserde yer
alması doğrudan temsil olarak görülebilir. Bir Tapınak heykelinin, bir sanat tarihi objesinin kullanımı gibi. Bir edebi eserde mitin kullanımının
ikinci yöntemi ise dolaylı gönderimdir. Burada edebi eserde mit üstü örtülü bir imge, simge ya da sembol şeklinde bulunur. Anlatmak istenilen
şey örtülüdür ve okuyucu metnin üzerinden bağıntıları kurarak edebi
metnin niyetini okumaya, eserin katmanlarını kaldırmaya çalışır. Bu yönü
ile bir sanat eserinde mitin dönüştürülerek kullanılması durumunda sanatçı daha önce varlığı bilinen bir nesneyi (miti), daha önce varlığı bilinmeyen bir yorumla biçimlendirir. “Objectivation” denilen bu işlem bir “yeniden yaratma ameliyesidir (Tunalı, 1971, s. 19)”. Doğrudan kullanımda
bir yaratma söz konusu değilken, ikinci kullanımda mit, sanatçının elinde
yeniden biçimlenir ve daha önce varlığı ortaya konulmamış bir ilişkiler
düzlemi yaratılır. Aynen yansıtma olan “objection” edebiyat dışında daha
çok sanat tarihi, antropoloji gibi alanları kapsarken, yeniden yaratımı
kapsayan alan edebi metinler için söz konusudur. Bu konuda sanatçı sonsuz mitler dünyasında sonsuz imge ve simgeler yaratabilir. Bu sınırsızlık içerisinde mitin yeniden yaratımı ve kavram örgülerinin genişlemesi
mümkündür. Bu yönü ile ‘‘Mitler, objektivasyona dayalı bir edebi metin
kurmada işe yarayan mükemmel birer malzemedir (Tökel, 2001, s. 59)”.
“Nihai gerçeklerle ilgili sembolik hikaye” olarak anlatı sanatlarında varlık
bulan mit, efsaneler, masallar, destanlar yoluyla edebiyatta yerini alır ve
günümüzde modern edebiyat içinde imge simge ve sembollerle varlığını
devam ettirir. Miti kutsal anlatılar olarak gören Eliade’a göre, mitler günümüzde güzel sanatların konusu olarak özellikle hikayecilikte geçmişten
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gelen ritüelleri devam ettirici bir rol üstlenmişlerdir (O’collins ve Farrugia, 2003, s.170). Bu rol mit ile sanat ilişkisini ortaya koyar. Pospelov da
kavrama getirdiği açılımlarla mitin sanattan ayrı düşünülemez olduğunu
belirtir. Buna göre Pospelov Yunan mitolojisi olmaksızın Yunan sanatının
anlaşılamayacağını söyler ve sanatın mitle ve diğer disiplinlerle ne derece
güçlü bir bağ kurduğunu imler (Pospelov, 1995, s. 28). Arketipler denildiğinde akla gelen ilk isim olan Carl Jung’a göre ise mitoslar insan ırkının
ortak bilinçdışına ait değişmez sabitelerdir. Bu değişmez yapılar, edebi
metinlerde yazarın bilinçdışının tezahürleri olarak ortaya çıkar ve sürekli
tekrarlanır. Yazar bundan kaçamaz, doğası gereği bu yapıları eserine taşır.
Böylece insanlığın değişmez mitsel yapıları arketip olarak her edebi eserde tekrarlanır (Moran, 2009, s. 220).
Bu çalışmada, kendine özgü bir tarz ile saf şiire yaklaşan şair Hilmi Yavuz’un Erguvan Şiirleri içinde onaltı şiirden oluşan bir bölüm olan Söylen Şiirleri’nde bulunan Söylenler’de, Narkissos’a Ağıt, Söylen’meyenler’de ise Doğu düşünce ve tasavvuf dünyasını yansıtan Mevlana ile Şems
adlı şiirlerinde bulunan mitolojik unsurlar incelenmiştir. Bu şiirlerde Hilmi Yavuz, Yunan mitolojisine ait mitolojik figürlere bazen doğrudan bazen dolaylı göndermeler yapar. Mitolojik şahısları birer şiirsel özne olarak yeni anlam alanları üzerinden yeniden üretir. Söylen’meyen’ler’de ise
Doğu düşünce dünyasının öznelerine odaklanır.
2. Hilmi Yavuz Şiirlerinde Mitoloji

Hilmi Yavuz, şiirini kurarken geleneği bir içselleştirilmiş kaynak olarak
alır. Gelenek ile bağlarını doğu-batı kültürleri üzerinden evrensel bir dil
oluşturmak bağlamıyla kuran şairin şiirini “Yahya Kemal, Ahmet Haşim,
Behçet Necatigil ve Asaf Hâlet Çelebi gibi şairlerin oluşturduğu geleneğe
eklemlemek mümkündür (Aka, 2002, s. 28)”. Bu damar, şairin geleneği
şiir yoluyla yeniden üretmesini anlamlandırır. “Ben kendi yüzyılımın içinden şiiri üretiyorum. Fuzûlî’den, Y. Kemal’den, Haşim’den, Necatigil’den
yararlandığım kadar Hölderlin’den, Baudelaire’den de yararlandığımı
söyleyebilirim (Yavuz, 1999, s. 59)” diyen şair bununla da sınırlanmadığını ifade eder. Bu durum onun “tek tip ontolojik yaslanmadan çok, kültür
tabanına yayılmış yüksek irtifada seyreden uzun soluklu” bir şiiri düşlediğini ve yaptığını gösterir (Polat, 2013, s. 94).
Hilmi Yavuz, Söylen Şiirleri’ni neden yazdığı üzerine kendisine sorulan
bir soruya insan zihninin temel ve değişmez yapıları olan mitlere gönderme yapmak istediğini söyler. Günümüz toplumu da tıpkı yaban toplumlar
gibi mit ile iç içedir. Bu yapısal ayniyet insan zihninin zamansızlık özelliğini gösterir. Şair, Söylen Şiirleri’nde bu zamansızlığı vurgulamak istediğini
ifade eder ve bu şiirlerin Zaman Şiirleri’nden sonra gelmesinin de bilinçli
bir sıralama olduğunu belirtir Yavuz, 2012, s. 78).
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2.1. Narkissos’a Ağıt
Geçmiş Yaz Defterleri’nde, “Ne Apollon, ne Dionysos! Ben Narkissos’um”
diyen şair makaleye konu olan iki şiirin mitsel zeminine gönderme içeren
sözü ile insanın arayışı üzerine mitolojik yorumları yaslayabileceğimiz
sağlam bir alan açar. İlk şiir olan Narkissos’a Ağıt’ta Yunan mitolojisinde
narsizmin sembolü olarak görülen bir hikayeye narsistik algının çok dışında göndermeler yapar.
Mitolojik hikaye kısaca şöyledir: Narkissos, kendini sevme duygusunun
yarattığı bir tanrıdır. Nehir Tanrısı Kephissus ile su perisi Leiriope’nin
oğludur. Narkissos fevkalade yakışıklı bir delikanlıdır. Kadınlar ona aşıktır. O ise bunların farkında olmaksızın zamanını sadece kendisine ve avlanmaya ayırarak geçirir. Arkadaşları onun için kendilerini öldürürken o
umursamaz, sadece kendisi için yaşar. Bir gün, denge tanrıçası Nemesis
ondan kurbanlarının öcünü almaya karar verir ve Narkissos’un bir pınarda kendi yüzünün yansımasını görmesini sağlar. Aşktan anlamayan bu yakışıklı delikanlının aşıklarının tanrılar yoluyla ondan aldıkları intikam hayatına malolur. Delikanlı kendi görüntüsünden öyle etkilenir ki suya atlar
ve boğulur. Metamorfoz (metamorphoses) geçirir ve vücudundan onun
ismini taşıyan bir çiçek çıkar (Comte, 2000, s. 135). Hikayeye göre ona bu
akibeti yaşatan aşık Ekho’dır. Ekho bir gün, Narkissos’un sadece kendisini
sevmesine çok kırıldığından fısıltılarla şikayet eder. Bunu duyan Nemesis
gereğini yapmak üzere harekete geçer. Narkissos’un, aşkından kendisini
öldürenlerin lanetine uğradığı söylenir (Öztürk, 2009, s. 721).
Narkissos’a Ağıt’ta, Yunan mitolojisindeki bu efsane ile ‘kurucu’ sözcükler, ayna, hafıza ve su’dur. Ayna, suyu kendisi kılarak Narkissos ile yüzleşmeye başlar, hafıza, Nemesis ile kendini bulmaya dönüşür ve su, Echo
ile yansıma yoluyla başta etkisi altına aldığı Narkissos’un arayışını son
sahnede derinleştirir. Şiir başlıbaşına bir ‘kendini bulmak’ serüveninde
Narkissos’u dalıp gittiği suda yakalar.
2.1.1. Ayna- Narkissos- Yüzleşme

Narkissos suya baktığında gördüğü şey bir yansımadır. O bu yansıma
ile bir ayna gibi geçmişe, hafızaya ve hatırlayışa doğru kilitlenir. Burada
Yunan mitolojisindeki Lethe ırmağını hatırlamak gerekir. Lethe ırmağı,
insanın varlık bulup yeryüzüne gelmeden önce yıkanması gereken bir
ırmaktır. (İslam mitolojisinde de Elest Bezmi vardır. Tanrı burada insanlardan söz almıştır. Fakat insanlar yeryüzüne geldiklerinde bu sözü
hatırlamazlar. Bu da ruhların bir unutuluş ırmağına girip girmediklerini
düşündürtür). Hafızanın unutuşunu simgeleyen Lethe mitsel bir tanrıça
figürüdür. “Unutmak” anlamına gelen fiilden türemiştir. Ruhların bu dünyaya gelmeden önce bulundukları yere dair herşeyi unutmaları gerekir
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ve bunun için Lehte görevlendirilmiştir. Unutuluş ırmağı denilen bu suda
her insan yıkanır. Suya giren ruhlar geçmiş hayatlarını ve çektikleri acıları
unutup ölüler dünyasına o şekilde girer ve yeryüzüne gönderilir (Erhat,
1972, s. 247). Lethe, birer unutma olan uyku ve ölümle de alegorik anlam
üretir. Bu kaynağın zıddı ise Mnemosyne- Hatırlama Kaynağı’dır (Grimal,
1997, s. 512). Geçmişle karşılaşma ve hatırlama temaları ile Narkissos’un
yüzüne yansıtan su bir ayna vazifesiyle bizzat insanlığın arayışını yansıtır. Çünkü su ilk yaratılan olarak insanlığın hayat serüveninde önemli bir
yere sahiptir (Eliade, 2003, s. 184). Bu nedenle bir bilinç taşır. İnsan ruhu,
“ezeli olan Tanrısal bir öz” olarak Tanrının “üflemesinden” yaratılmıştır
(Turan, 2016, s.102). Üfürme eyleminde bulunan nem yani su Tanrısal bir
öz olarak insana geçer.
Doğada yansıtma özelliği nedeni ile su ile ayna eş tutulur. Hayrettin Orhanoğlu’na göre şair bu şiirinde nergis yerine konulan gül ile su yerine konulan ayna arasında anlamsal bir ilişki kurar. Bu ilişki düzeyi Orhanoğlu
(2011, s. 239) tarafından “Molla Kasım’ın Yunus Emre şiirlerini suya atıp
da tekrar toplamasına atfen Hilmi Yavuz da çok katmanlı göndergelerle
şiirini okurun aynasına tutar” şeklinde yorumlanır. Narkissos kendisine
ayna olarak tutulan suya bakarak hatırlayışa geçer ve arayış serüvenine
dalar.
sende ‘gül’ anlamına gelirdi her kelime
...
ört tenine aynaları... onlarla başlamış
ve onlarla bitmiş
bir yaz! günlerle lekeli... ve gidiş!..

2.1.2. Hafıza- Nemesis- Kendini Bulma
Narkissos sürekli suyun başında vakit geçirken aradığı şey nedir? Onun
bu hareketinin kendi varlığını arama, bulma ve tanımlama eylemlerine
göndermeler içerdiği rahatlıkla söylenebilir. Nitekim Nemesis de Narkissos’u onu suya gömerek, Tanrısal tözle buluşturarak, kendini bulma cezasıyla cezalandırır. Böylece egosunu aşağı çeker ve dengeyi sağlar. Ona
kendisini bilmesini/bulmasını verir. Kendini arayan ise çevresine bakamaz. Narkissos’un etrafındakilere kayıtsızlığı kendini bulmaya odaklanmasıyla ilgili olarak okunabilir. Hilmi Yavuz, bu konudaki yorumları bir
adım öteye taşıyacak bir açılım yapar ve suda neyi gördüğümüzü sorar.
Yavuz (1989, s. 43) ‘‘Orada suyun hayalini görürsün...’’ der. Suyun hayali
bizi yeniden suyun hafızasına, kendisinde sakladıklarına götürür.
Su, Narkissos’u narsizmden belleğe doğru çeker ve büyük hafızaya teslim eder. Ruhlar alemini hatırlayıştaki büyülenmeyi, kendinden geçme ve
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etrafa kayıtsızlık, en nihayetinde suda boğulma, suyun kollarında ebedi
uykuya dalma, büyük hafızaya teslim olma şeklinde okumak mümkündür.
Buradan hareketle, su uyutma ve sakinleştirme özelliği ile Narkisoss’u kayıtsızlığa sürüklemiş olabilir mi? Aynı zamanda suyun bir sığınma arkesi
olarak Narkissos’taki varlığı narsist bir karekterden öte kendini bulmaklığın verdiği kendinden geçme hali olabilir mi? Bu mümkündür çünkü şiirin genel temasında Narkissos narsist özellik taşımasından çok, kendini
bulmaklık üzerine genel bir temanın parçası görünümündedir.
yokluk hangi deftere yazılıp unutuldu
ve hangi akarsuda bulundu? bunu bildin!

2.1.3. Su- Echo- Yansıtma
Su kadim başlangıcın temel nüvesi olarak büyük anıları yeniden harekete
geçirerek hafızaya yani insana yansıtır (Bachelard, 2006, s. 151). Su dişildir ve doğurganlığın sembolüdür, tıpkı hafıza gibi. Narkissos’un, tam
da bu özellikleri dolayısıyla kendisine mi yoksa hafızaya mı aşık olduğu
şiirin hafıza ile kurduğu ilişkide ikircikli hale gelir ve aslında kendisine
duyduğu sevginin, suya yansıyan hafızayı hatırlayışa olduğu da rahatlıkla söylenebilir. Bu düşünce bağlamında su imgesiyle hafıza ve hatırlama
yeniden yaratılmış olur. En belirgin gösterge ise Narkissos’un bütün bu
arayışında yalnız olduğudur.
sen gerçekten yalnızken bile
sanki yalnızmış gibiydin! bir dili
-sendin o!- soyundun ve giyindin

Şiirin Sunu bölümünde ayışığı ile nehrin aşkının anlatıldığı Yunan mitolojik hikayesine gönderme vardır. Fakat bu hikaye de insanın birşeyler kuşanarak kendini bulmaya yol alması üzerinden anlam alanları açar. ‘‘Aşkı
giyinmek’’ deyimine dayanak olarak kullanılan ayışığı ve keten sembolleriyle insanın kendini bulma serüvenine vurgu yapılır. ‘‘sonunda birşeyler
giymeli imiş / aşklar bir bedesten/ sen acı kumaş’’ ifadeleri ten-beden
ilişkisi düzleminde bir nevi insanın kendini bulma çabası olarak yorumlanabilir. İnsan eninde sonunda bu arayışı giyinecektir.
gün olur da ince bezden bezince
belki ayışığı... belki de keten?
yer mi değiştirir ten ile beden?
sonunda birşeyler giymeli imiş:
aşklar bir bedesten, sen acı kumaş (Yavuz, 2006, s. 227).
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2.2. Mevlana İle Şems
Mevlana ile Şems şiiri, Söylen Şiirleri’nin son bölümünde yer alır ve Söylen’meyenler’in ilk şiiridir. Mevlana ve Şems’in kadim arayışı üzerinden,
Doğu geleneğine ait birikimle bağ kuran şair, batınî geleneğin isimlerini
şiirlerine taşırken “estetik bir yararlanma” penceresi açar.
Mezkur şiirde ilk şiirdeki gibi bellek kavramıyla karşılaşırız. Fakat bu
defa büyük hafızayı saklayan su değil gökyüzüdür. ‘Bir belleği bellemekle’,
geçmişle kurulan bağ yeniden, mitik bir unsur olan unutuş ve hatırlayışa
açılır.
göğüyse benim belleğim
belledin...

Narkissos’a Ağıt’la mitik bir hatırlayışa vurgu yapan şair, ikinci şiirde unutuşla yeniden mitsel bir metafor olarak belleğe sahip çıkma üzerine bir
döngü kurar. Bu döngüde Doğu ve Batı’nın ortak mitik unsurlarına göndermelerde bulunur. İnsanın kendini arayış serüveninde aşkı kuşanarak
büyük hafızaya doğru akması onun kendisiyle yüzleşmesinde varla yok
arasında bir hayal aleminde olması ve hatırlayışa yaklaştıkla ‘kendi’likten
yavaş yavaş sıyrılma üzerine döngü gelişir. Böylece mitik unsurları modern imgeler yoluyla yeniden üreten şair okura da postmodern yönelimler çerçevesinde miti yeniden yaratma imkanı verir.
Aşk’la biz, ikimiz, var’la yok gibiyiz
ah, giderek ne kadar az kendimiziniz (Yavuz, 2006, s. 233).

3. Şiirlerin Kavram Haritası

Her iki şiirin kavram haritasına baktığımızda insanın arayışının, kendini
bulma serüveninin, varlığın yokluk ile, unutmanın bilmek ile, yalnızlığın
birlik ile, kelimenin ruh ile, hatırlayışın söyleyememek ile ve yitişin devamlılık ile mitik metaforlar olarak zıtların bütünlüğünde buluştuğu söylenebilir.
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Narkissos’a Ağıt			

Mevlana ile Şems

Biz kiminiz? Hüznümüzünüz artık.			

Ne kadar az kendimiziniz

unutma						

bilme

yokluk						
defter						
akarsu						

bulma, bilme					
yalnızlık						

gül/kelime					
başlangış-bitiş					
yüzleşme						
kendini bulma					
hatırlayış						
yitiş						

oluş

bellek
kitap

bilme
birlik

gonca gül/ kimlik/ ruh
oluş/ değişim
bilme

anlaşılma

gizleme/söyleyememe
devamlılık

4. Sonuç
Modern Türk şiiri, mitoloji ile kurduğu ilişkide doğrudan ve dolaylı göndermelerle mitoloji kaynağından faydalanır. Modern Türk şiirinin önemli
temsilcilerinden biri olan Hilmi Yavuz da yazdığı şiirlerde Yunan mitolojisinden ve Doğu mitolojik birikiminden doğrudan ve dolaylı göndermelerle faydalanır. Bu çalışmada Söylen Şiirleri içinde yer alan Narkissos’a
Ağıt ve Mevlana ile Şems şiirlerinde bulunan mitolojik unsurlar tespit
edilmiştir. Mezkur şiirlerde şair, kadim Doğu’nun tasavvufi birikimini şiire taşırken, Batı’nın düşünce dünyasının temelini oluşturan Yunan mitolojik unsurlarını da farklı bir imge yaratma kaynağı olarak kullanmıştır.
Şair, mitlerin sanat içinde imge, simge, sembol ve alegorik yansımalarını
özgün dil yapıları ve söyleyiş biçimleri ile şiirlerine taşırken miti yeniden
yaratmıştır. İlk şiirde Yunan mitolojik figürü olan Narkissos, narsizmin bir
temsili olarak değil, kendisini suda arayan, büyük hafızayı suda gören ve
arayış için yola çıkan bir kimlik olarak evrensel bir duygunun temsilcisi
olarak kurulmuştur. İkinci şiirde ise Mevlana ve Şems’in kadim öğretisinin ‘kendini bilmek’ üzerine kurulu örgüleri tıpkı ilk şiirdeki gibi insanın
kendini bulmaklığı üzerine evrilmiş, böylece insanlık hafızası mitler üzerinden yeniden kurulmuştur. Şiirlerin kavram haritalarındaki karşıt sözcüklerin büyük bir bütünlük içinde evrensel insan arayışına hizmet ettiği
görülmüştür.
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Öz: Platon’un felsefe tarihi açısından önemi, logos’un temellendirilmesine dayanan
Batı Metafiziği’ne dair kurucu bir role sahip olmasıdır. Fakat, Platon diyaloglarında,
logos’u, aklı, ideaları merkeze alırken, bazı eleştirmenler tarafından çelişkili olarak
işaret edilen mitos’ları da diyaloglarında kullanmaktadır. Heidegger bu eleştirmenlerin aksine, Platon öncesi döneme ait olarak işaret ettiği bu mitik özellikleri aletheia çerçevesinde Platon’un düşüncesinde yeniden görünür kılmaya çalışmaktadır.
Heidegger açısından bunun örneklerini Devlet diyaloğunun başındaki Mağara Alegorisi Miti ve sonundaki Er Söylencesi miti çerçevesinde tespit edebiliriz. Heidegger,
Platon’da polis, mythos ve aletheia kavramlarını birbirinin içine geçirerek okuma taraftarıdır. Fakat bunu, “üçüncü halin olanaksızlığı” gibi bir temellendirme şeklinde
kullanarak değil de eros temelinde, doğası arada olmak olan polemos’un gereği olarak
her zaman ihtilaflı bir karşıtlık şeklinde belirtir. Heidegger açısından düşünüldüğünde bu iki mitin birinin aletheia diğerinin lethe ile ilişkili olması açısından, hakikatin
doğasına dair tamamlayıcı mitler olduklarını söyleyebiliriz. Polis de zaten, aletheia ve
lethe arasındaki alanda zuhur eden biçim olarak karşımıza çıkacaktır. Parmenides ve
Herakleitos düşüncesine isnat edilen “başlangıç düşüncesi”, hakikatin ihtilaflı doğası
içerisinde her zaman için hakikat olan ve bunun zıttı / karşısında olanın, kabaca bir
değilleme olarak kurtulunması gereken, dışlanması gereken bir unsur olarak ele alınmamasıdır. Aletheia ve Lethe her zaman bir arada bulunur ve Polis’in hakikat rejimi
olarak bütün toplumsal alanı kateder. Aletheia ve lethe, açığa çıkma ve saklı kalma,
çift-taraflı olarak birbirinin aksini ima ederler. Bu mitos’tur, bu mitosun özüne dair
karşıt söylence ile, diyalog ile beraber varlık kendini görünür kılar. Bu sunumda Heidegger’in metninden hareketle mitos, ihtilaflı bir hakikat rejimine sahip olan Polis
içerisinde ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Logos, Mitos, Aletheia, Lethe, Polis
1
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Abstract: The importance of Plato for the history of philosophy is the founding role
of the Western Metaphysics attributed to him on by means of the logos. However, Plato applies to mythos, which is criticized by thinkers while he is making logos, mind,
ideas his focus. In opposition with these critiques, Heidegger does not find Plato’s
usage of myths strange and he makes them visible in Plato’s thought on the basis of
aletheia as they were visible before him. We can find examples of these considering
the Allegory of the Cave and the Myth of Er in accordance with Heidegger’s though.
He inclined to read the concepts of polis, myths and aletheia interlaced to each other. However, he cannot apply to the logical tools like “excluded middle” but to eros,
always a conflictual opposition as a result of its polemical nature. He thinks that the
former myth is related to aletheia and the latter is related to lethe, and so they are
complementary about the conflictual nature of truth. Polis is also exactly this, occurring at the milieu of being “between” aletheia and lethe. The “beginning” attributed
to Parmenides and Heraclitus accepts this kind of conflictual nature of truth, and they
do not reject the opposition of it. The truth regime of polis is something where aletheia and lethe are always together as unconcealment and concealment and define the
political life. This is visible in the form of dialogue. In this presentation, mythos will
be situated in polis which has a conflictual essence of truth.
Keywords: Logos, Mythos, Aletheia, Lethe, Polis
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1. Giriş
“Veritas est adaequatio intellects ad rem”, Thomas Aquinas, hakikat/doğruluk zihnin bir şeye uymasıdır der (Heidegger, 1992: 50). Heidegger, Parmenides kitabında, Platon’dan Nietzsche’ye kadar bütün düşünce sisteminin, esas olarak hakikatin bu türden bir doğruluk skalasına uydurulma
çabası olduğunu söyler. Oysa tam tersine hakikat, Heidegger’in özellikle
Parmenides ve Herakleitos düşüncesine yaptığı vurgu ile kökensel doğası
göz önüne alındığında sınırlandırabileceğimiz, ehlileştirebileceğimiz, hesap edebileceğimiz, üzerinde basitçe mutabakata varabileceğimiz bir doğaya sahip değildir. Hakikatin gördüğümüz bir kaya kadar sağlam, mutlak
ve değişmez olduğuna dair durmaksızın verilen vaaz, yaratılan algının aksine başka türden düşünülebilirdir. Hakikatin doğası ihtilaflı (Heidegger,
1992:18) olduğu için, mutlak bir doğaya sahip olduğuna dair kuşkusuz
itaat, durmaksızın savunulması gereken bir iddiadır.
Heidegger’e göre polis, bir yönetim biçimi olarak hakikatin mevcut ihtilaflı doğasına göre yapılandırılmıştı. Bu çalışmanın amacı Platon’un düşüncesinden hareketle siyasal olanın doğasına dair, hakikat temelinde
neyin değiştiğini, Heidegger’in Parmenides kitabı temelinde tartışmaya
açmaktır. Bu amaçla öncelikle ilk bölümde, Heidegger’in Parmenides kitabına atıfla, hakikat olarak aletheia ve lethe kavramlarının temel uğrakları
ele alınacaktır. İkinci bölümde, Heidegger’in Platon’un Er Söylencesi üzerine yaptığı değerlendirmeler, daha geniş bir perspektife yerleştirilmeye
çalışılarak Mağara Alegorisi ile bir bütünlük içerisinde aletheia ve lethe
kavramlarının dolayımından geçerek değerlendirilecektir. Son bölümde
ise, hakikatin, aletheia’nın, karşıt veya zıt anlamlısı olarak, farklı tarihsel
dönemlerde oluşan Eski Yunanca pseudos kavramı çerçevesinde gerçekleşen değişiminin, polis açısından nasıl bir etkiye yol açtığı tespit edilmeye çalışılacaktır.
2. Aletheia ve Lethe

“Bizim için hakikatin özü nedir? Bilmiyoruz, çünkü ne bu özü idrak edebiliyoruz ne kendimizi ne de kendimizin ne olduğunu” der Heidegger
(1992:162). Burada hakikatin özünü bilemeyiz derken olumsuz bir ifadeden ziyade, daha derin, daha asli olan, kökensel bir “düşünce” ihtimaline, “kökensel bir bilmeye” vurgu yapıyor görünmektedir. Çünkü, “düşünce bilme değildir, bilmeden çok daha kökenseldir aslında” (Heidegger,
1992:162). Anaksimender, Parmenides ve Herakleitos, düşünceyi başlatan en eski düşünürlerdir (Heidegger, 1992:2). Felsefenin başlangıcında
onlar vardı ama bu başlangıç iptidai, ilkel anlamında düşünülmemelidir.
Günlük hayatın sıradanlığıyla değil, kökensel bilme olarak düşündüğümüzde başlangıcın kronolojik bir gelişme çizgisinin başı, her şeyin birbi376
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rini izlemesini değil, bir şeyi o şey yapan her ne ise onu gözlemleme yeteneği olarak, kökensel deneyimi imlediğinin altını çizmeliyiz (Heidegger,
1992:1-3). Yalnızca kökensel bilme, hakikatin doğasına dair bir arayıştır,
bilimler gibi “nesneleştirme, üstün gelme çabası” değil, “dikkat kesilmedir, varlığın karşısında geri çekilmedir (retreat)” (Heidegger, 1992:4).
Parmenides, “hakikatin tanrıçası”ndan söz edemeyeceğimizi iletir, çünkü
hakikat sınırları belli, mutlak hakimiyet kuracağımız bir doğaya sahip değildir, “hakikat tanrıçası”nın sesine, (Heidegger, 1992:4-5) “varlık huzurunda geriye çekilerek” (Heidegger, 1992:8) kulak verebiliriz ve ancak o
zaman “aletheia”nın kendini açmasına hazırlanmış, bu açığa çıkma sürecine dahil olmuş, kendimizi açmış oluruz (Heidegger, 1992:11). Heidegger, nesnelerin bilgisindense varolmanın yollarının farkındalığına odaklanıyordu (Gelen, 1973: 126). Bu yüzden düşünme, varolmadır, varolma da
açığa çıkmadır (unfolding) (Maly, 1985:14). Heidegger’e göre, aletheia’nın
doğasına ilişkin dört tane direktif ortaya atılabilir. Birincisi aletheia, yani
hakikatin hem açığa çıkması hem saklı kalmasıdır (un-concealedness),
ikincisi ise, aletheia’nın doğası itibariyle ihtilaflı olmasıdır (un-concealedness) (Heidegger, 1992:13-14)). Üçüncüsü, hakikatin ihtilaflı bir doğaya
sahip olması sebebiyle daima karşıt (oppositional) ilişkiler içerisinde
bulunmasıdır (Heidegger, 1992:18). Heidegger, bunun Modern Felsefe’de
Hegel ve Schelling tarafından da tespit edildiğini ama yanlış bir biçimde
aletheia anlamında ele alınmaktan ziyade, mutlak özne temelinde, sentez
ile bir kesinliğe doğru bükülmeye çalışıldığını söylemektedir (Heidegger,
1992:19). Oysa ki öznel bir bilme, hâkim olma, doğruluk/doğru olmama
ile aletheia’nın doğasına dair bir anlama açık olamayız. Hakikatin ihtilaflı
doğasını bir üçüncüye doğru, senteze doğru katlayamayız. Her zaman için
hakikatin özü zıt ilişkiler içerisinde, “agonal” olan, “polemos” ile maluldür
(Heidegger, 1992:18). Dördüncüsü ise, hakikatin kendini açmasına zamanın ufkunda “açık” olmaktır (Heidegger, 1992:131-143). Bu açıklık ile
özgürlük örtüşmektedir (Maly, 1985:22). Yunan Kültürü, tea, bakış temelinde, bakma, ama pasif bakma değil, unuttuğunu geri çağırma temelinde
aktif bir tanıklık kültürü idi (Heidegger, 1992:147).
3. Mağara Alegorisi ve Er Söylencesi

Platon’un felsefe tarihi açısından önemi, logos’un temellendirilmesine dayananan Batı Metafiziği’ne dair kurucu role sahip olduğunun kabul edilmesidir. Platon diyaloglarında, logos’u, aklı, ideaları merkeze alırken, bazı
eleştirmenler tarafından bununla çelişkili olarak değerlendirilebilecek
olan mitos’ları da diyaloglarındaki argümanlarını desteklemek amacıyla
kullanmaktadır. Bu açıdan hala kendinden Antik Yunan’ın kökensel düşüncesine haiz öğeleri barındırdığını söyleyebiliriz (Beistegui, 1991: 24).
Heidegger’in amacı da bu Eski Yunan’a ait özellikleri aletheia çerçevesin377
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de Platon’un düşüncesinde yeniden görünür kılmaktır. Bunun örneklerinden birini Devlet diyaloğunun başındaki Mağara Alegorisi miti ve sonundaki Er Söylencesi miti çerçevesinde tespit edebiliriz.
Mağara Alegorisi hatırlamanın, Er Söylencesi unutmanın nasıl zuhur ettiği üzerinedir. Bunların her ikisinde de öznenin bir muktedir olarak payı
yoktur ama insanın hakikatin doğasına ilişkin “geri çekilmesinin”, “açıklığının” rolü vardır. İlki aydınlık ve karanlık arasında, ikincisi ise yaşam ve
ölüm arasındaki salınımın hikayesini anlatırken, birisi bedende diğeri ise
ruhta hakikatin ihtilaflı doğasını görünür kılarlar. Hakikat basitçe ne var
ne yok değildir, mevcudiyet, varlık ve yokluğun ikisine de ilişkindir (Backman, 2007:400). Er Söylencesi, savaşta ölen bir asker olan Er’in ruhlar
alemine bir ulak olarak vazifelendirilmesini anlatır. Platon, Er’in dünya
zamanıyla on iki gün boyunca ruhlar aleminde gördüklerine ilişkin tanıklığına referans vererek, tanrısal alanın nasıl olduğunu detaylarıyla anlatır (Platon, 2016:360-368). Ruhların nasıl yargıçlar karşısında göğe ya
da yere yükseldiğini ve daimonic topos’un doğasına ilişkin ayrıntıları Er
geri döndüğünde anlatmıştır. Herkes cezasını veya ödülünü hak edip bu
dünyaya geri dönecekken kendine yeni bir hayat seçer ve Lethe Ovası’nda
herkesin suyunu içmesinin zorunlu olduğu Ameles Irmağı’nın yanına gelir (Platon, 2016:367). Nehrin suyunu içen yaşadıklarını unuturmuş, ama
Er ulak olduğu için bu sudan içmemiş. Bu aktif tanıklık, örneğin bir rüya
olmaması, Er’in bütün süreci yaşaması, bir ulak olarak görevlendirilmesi insanların dünyadaki varlığına ilişkin de bir şey söylemektedir. İnsan
dünyadaki varlığında hakikate dair pasif bir alıcı değildir, bu dünyanın
içinde hakikati bizzat deneyimler. Modern insanın bakışı, hesaplar, fetheder, mat eder, saldırır, yırtıcı bir hayvan gibidir ama Antik Yunan deneyiminde insanın bakışı göze batmaz, (Heidegger, 1992:108) baktığı şey
üzerinde bir hak iddia etmez. Hakikatle ilişkileri sahip olma ilineğinde
değil, “eros türündedir” (Gelen, 1973: 130).
Heidegger’in Parmenides kitabında Er Söylencesine dair analizinin nedeni, hakikatteki (aletheia), lethe boyutuna vurgu yapmak istemesinden
kaynaklanmaktadır (Bernet, 2014: 353). Bu unutma boyutu, yani aletheia’nın karşısında konumlanan lethe, saklanma gibi (pseudos), hakikatin
zıddı olarak bir hakikat olmayan gibi düşünülmemelidir. Açığa çıkmanın
karşısındaki saklı kalan olarak, unutulan olarak (oblivion) kavramsallaştırılmıştır Heidegger tarafından. Hakikatin karşısında bir sır var da bu
sır çözülmesi gereken bir bilmece gibi düşünülmemelidir (Bernet, 2014:
354). Lethe, aletheia’nın yapısına dahildir ve karşıtı olarak olmayanı anlamına gelmez. Lethe’nin bir kavram olarak anlaşılması aletheia’nın yapısının içine dahil olan karşıtı pseudos kelimesi ile anlaşılabilir. Unutma (oblivion) saklı kalmanın göze çarpan formudur. Heidegger, unutmayı “bir
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olay” gibi, ele gelmeyen, o anda olan, ama öznelerin kendini kaptırmaktan
başka çaresinin olmadığı bir şey gibi anlar (Bernet, 2014: 355). Şeyler
kendilerini unutturur ve unutturma da bir unutma olarak (an oblivion of
oblivion) zuhur eder (Bernet, 2014: 355).
Bütün bu saklı kalma ve unutmanın deneyimini Heidegger, Platon’un Er
Söylencesi’ne dayanarak anlatmaktadır. Bu kimseye görünmeyen saklı
yer olarak tanrısal yer (demoniac place) öncelikle polis’ten gizlidir, ulaşılabilir değildir. Sonra hayata geri dönecek olan ruhlar lethe ırmağından
su içerek ikinci bir unutmadan sonra phusis’e, doğaya geri dönerler, ve
anımsama süreci başlar. Lethe Irmağı’ndaki unutma, geri dönen ruhların
varlığına içkindir ve varlıklarının bir parçası haline gelir (Bernet, 2014:
357). Her insan hayatı hakikatle olan bu ontolojik ilişki ile mühürlenmiştir. İnsanların bütün hayatını kateden bu unutuş, hatırlama formunda,
hiçbir zaman saf olarak bulunmaz, her zaman insan gözünden saklı kalır
ve yalnızca geri çekilme anlarında (retreat) kendini görünür kılar (Bernet, 2014: 359). Modern insan, bu geri çekilmeyi, öznelliği temelinde kurulan bir dünya görüşüne sahip olduğu için gerçekleştiremez ve “unutmanın özünü tamamen unutur ve unutmaya karşı kayıtsızlaşır” (Heidegger,
1992:28). Lethe ve Phusis, aletheia’nın ihtilaflı doğasının gereği olarak
birbirine bağlıdır ve bir negasyon değildir (Heidegger, 1992:28).
4. Pseudos’un Zuhur Ettiği Polis

Heidegger’e göre aletheia, pseudos ile karşılıklı ilişkisinde ortak yaşam
alanı olarak belirli bir düzen, dike, çerçevesine polis’te zuhur eder. Polis’te
adalet, aletheia’nın belirli bir ifadesidir ve Polis’in etrafında döndüğü ilke
olarak aletheia, merkezsiz, kökensel ve radikal bir şekilde diyolojiktir. Bu
şekilde siyasal olan, poliste beraber yaşamanın yollarını özgürce ve belirli bir ortaklıkla düşünebilmek demektir. Polis’in yurttaşı kendi doğasına ve hakikatine uygun yaşar ve bu hakikat mitik bir hakikati imleyen
aletheia ve lethe etrafında kurulmuştur. Heidegger, isabetli bir tespitle,
Antik Yunan ve Roma’nın zuhur ettiği tarihsel dönemlerde, hakikate dair
anlayışın değiştiğini söylemektedir ve polis’in karşıtı olara Roma anlayışının altını çizmektedir. Bunun nedeni olarak da Latincede aletheia’nın
karşıt-anlamlısı olarak pseudos’un değil falsum’un bir terim olarak kullanılmaya başlanması olarak göstermektedir (Heidegger, 1992:89). Antik
Yunancadan Latinceye bu yanlış veya kasıtlı çeviri, “hakikatin özüne dair
farklı anlayışların olmasına neden olmuştur” (Heidegger, 1992:89) ve bu
şekilde iki farklı siyasal alan ortaya çıkmıştır. Pseudos, aletheia’nın karşıt
anlamlısı olarak falsum’a dönüştüğünde, doğru olmayan, yanlış anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavramsal değişim, hakikati doğru olan
biçiminde, mutlak, hâkim ve sabit bir muktedirlikle donatırken, geri kalan her şeyi yanlış olarak dışarıda bırakmaktadır. Pseudos, örtbas etmek,
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gerçeği gizlemek, örtmek anlamlarına gelirken ve aletheia özne ve nesne arasındaki ayrımı imkânsız kılarken, (Heidegger, 1992:32-34) falsum,
insanı egemen olarak kurmanın temelini atmıştı. Pseudos, saklı olandır
kendini işaretlerle belli eder, falsum ise mutlak zıt olanı, düşmüşlüğü belirtir (Heidegger, 1992:39). Emperyal olan emreder, hakikatin doğasına
dair doğru olanı kurar, sabitler ve mutlak kılarken, bunun dışında kalanı düşmekle malul kabul eder. Egemenlik açısından aletheia’nın ortaya
çıktığı ve pseudos ile karşılıklı ilişkisinde ortak yaşamı olarak belirli bir
düzen, dike, çerçevesine polis’te kurulurken, Roma Hukuku, “iustum” (ki
kelime anlamı doğru olmaktır) emreder ve hiyerarşik bir egemenlik kurar (Heidegger, 1992:40).
Burada polisteki bakışın anlamı da artık değişmiştir. Sezar’ın geldim,
gördüm, yendim demesi, bakışın artık her şeyi tüketilecek muktedirliğe
ulaştığı anlamına gelir (Heidegger, 1992:41). Polis’te açığa çıkana karşı
geri çekilme olan ve her zaman hâkim olmamaya dair bir bakiye barındıran bakış, imparatorluk formunda artık her şeyi baktığıyla tüketen ve
hâkim olan bakış haline dönüşmüştür. Polis’in düzeni, dike, iken imparatorluk formu artık kurar (im-parare, to establish), kendisi bizzat kurucudur (Heidegger, 1992:44). Poliste adalet, aletheia’nın belirli bir ifadesi
iken, Roma’da adalet, doğru olanın ifadesi haline gelir. Hakikatin özüne
dair değişim, homoiosis dolayımı ile gerçekleşmiştir (Heidegger, 1992:
49). Homoiosis, saklı kalanı benzerlik temelinde “temsil etme” yoluyla
sabitlemiştir. Bu şekilde veritas ve falsum, “temsil” dolayımı ile sabit gibi
görünen tanımlara kavuşmuşlardır. Homoiosis, ifadelerin ve düşüncelerin asimilasyonuna neden olmuştur ve ölçütü insandır (the ratio of men)
(Heidegger, 1992:50). Polis’teki aletheia’nın açığa çıkması ve saklı kalması yolundaki hareketi, yukarıdan aşağı, hiyerarşik olarak, insanın kendi
kendine değişebilen hesaplayıcı ölçütüne mahkûm edilmiştir (Heidegger,
1992:50). Adalet de bu hesaba göre düzenlenir, toplum da ve dahası bu
hesap, arkasındaki mekanizmayı unutturmuş ve kendine sarsılmaz bir
güç bahşetmiştir. Heidegger’e göre tarih hakikatin özüne dair bu dönüşümden ibarettir (Heidegger, 1992:55). Mitos’un tamamen dışarıda bırakıldığı ve logos’un hâkim kılındığı tarihte, felsefe de insanın ampirik bir
bilimine dönüşmüştür (Heidegger, 1972: 57).
Polis’in etrafında döndüğü ilke olarak aletheia, Roma Dünyası’nda, hakikatin gizli kalan ve açığa çıkan arasındaki energeia anlayışından çok uzaklaşarak, evidentia (bariz olan) halini almıştır (Heidegger, 1972: 66). Polis,
merkezsiz, kökensel ve radikal bir şekilde diyolojikken, Roma, insan merkezli ve barbar bir toplum haline gelmiştir (Spanos, 2001:95). Bu şekilde
siyasal olan, poliste beraber yaşamanın yollarını özgürce ve belirli bir ortaklıkla düşünebilme yetisi kaybolmuştur. Cicero’nun Res Publica isimli
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kitabı Platon’un Politeia kitabından tamamen farklıdır. Polis’in yurttaşı
kendi doğasına ve hakikatine uygun yaşarken, Res Publica’nın yurttaşına
hakikat mevcut siyasallık tarafından dayatılır hale gelmiştir.
5. Sonuç

Sonuç olarak, Heidegger’in Platon düşüncesinde mitosu yadsımak yerine içerdiğini söylemek mümkündür. İçermekle de kalmaz, Platon’un polis
üzerine düşüncelerinin tam da mitos mantığından hareketle okunabileceğinin altını çizer. Hakikat rejimi olarak aletheia ve lethe arasındaki birbirini dışlamayan salınımın mitosun doğası ile birebir uyuşması, polisin hakikati olarak mitosu işaret etmektedir. Devlet kitabı Mağara Alegorisi’ni
temel alır ama Er Söylencesi ile sona erer. Aletheia ve lethe, bu iki mitosta,
polisin siyasal örgütlenmesini kuran hakikatler olarak işaret edilmektedir. Bu şekilde Heidegger’in polis, mythos ve aletheia kavramlarını birbirinin içine geçirerek okuma taraftarı olduğu idda edilebilir. Bu okumasını,
tarihsel olarak sonra gelen Roma dünyası ve emperyal bakışın zıtlığında
okumakta ve polisin bir siyasal alan olarak farklılığını ve özgünlüğünü hakikat anlayışlarındaki bu zıtlık ile beraber görünür kılmaktadır.
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Öz: Bu çalışmada, Türk mitolojisinin bir parçası olan Altay destanları içerisinde yer
alan Ay Sologoy lo Kün Sologoy destanında görülen “yüce kitap” sembolünün, “kutsal
kitap” kavramının bir öncülü olarak psikanalitik folklor bağlamında çözümlenmesi
amaçlanmaktadır. Çalışmada ele alınmak üzere belirenmiş olan Ay Sologoy lo Kün Sologoy destanında yer alan semboller arasından “yüce kitap” sembolü seçilmiş ve psikanalitik folklor bakış açısından incelenmiştir. Yüce kitabın incelenmesi ile sembolün
kendi başına ifade ettiği anlamın yanı sıra hem söz konusu sembolün destan içerisindeki anlamını hem de destanların üretildiği Altay toplumunun düşünce dünyasında karşılık geldiği kavramları belirli bir çerçeve içerisinde anlamak mümkündür.
Çalışmanın sonucunda, söz konusu “yüce kitap” sembolünün Altay toplumu içinde
günümüzdeki “kutsal kitap” kavramının ilk ve temel örneklerinden birini teşkil ettiği
anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ay Sologoy lo Kün Sologoy destanı, yüce kitap, psikanalitik folklor
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“TRANSCENDENT BOOK” AS A PREDECESSOR OF
“HOLY BOOK” IN THE EPIC OF AY SOLOGOY LO KÜN
SOLOGOY

Abstract: This study aims to make an analysis of the symbol “transcendent book”
in the epic of Ay Sologoy lo Kün Sologoy in Altaic epics, a part of Turkic mythology,
as a predecessor of the notion “holy book” from the perspective of psychoanalytic
folklore. By selecting the epic of Ay Sologoy lo Kün Sologoy, the symbol “transcendent
book” was analysed within the perspective of psychoanalytic folklore studies. By examining the transcendent book in the epic of Ay Sologoy lo Kün Sologoy, it is possible
to understand not only the meaning of symbol itself but also both the meaning of this
symbol itself within the epic, and the concepts this symbol corresponds to within
Altai society’s world of thought. As a result of the study, it is seen that in Altai society
this “transcendent book” presents an initial and basic form of today’s “holy book”.
Keywords: Epic of Ay Sologoy lo Kün Sologoy, transcendent book, psychoanalytic
folklore
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1. Giriş
Bu çalışmada, Türk mitolojisinin bir parçası olan Altay destanları içerisinde yer alan Ay Sologoy lo Kün Sologoy destanında görülen “yüce kitap”
sembolünün, “kutsal kitap” kavramının bir öncülü olarak psikanalitik
folklor bağlamında çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda önce
Altay destanları ve Ay Sologoy lo Kün Sologoy destanı hakkında genel bilgi
verilmekte olup ardından kutsal kitap kavramına genel bir bakış sunulduktan sonra bu bilgiler ışığında Ay Sologoy lo Kün Sologoy destanındaki yüce kitap kavramı irdelenmektedir. Yüce kitap kavramı incelenirken
sembolün hem kendi başına hem de destan bağlamında taşıdığı anlama
yer verilmekte ve yüce kitabın, kutsal kitap kavramını nasıl öncelediği
açıklanmaya çalışılmaktadır.
Altay Türklerinin sözlü kültür ürünlerinden olan Altay Destanlarının ortaya çıkış tarihinin arkaik dönemlere kadar uzandığı ve yüzyıllar içinde
değişip dönüşerek olgunlaşma dönemini 17.-18. yüzyıllarda tamamladığı
düşünülmektedir (Surazakov’dan aktaran Dilek, 2002). Çeşitli sözlü kültür ürünlerini içinde barındıran Altay folkloru, sözlü edebiyat açısından
da zenginlik göstermektedir. Altay Türklerinin bu birikimlerine yönelik
çalışmaların öncüleri Verbitsky, Ananin ve Radloff’tur. Bu çalışmaların
başladığı günden günümüze dek uzanan süreçte Altay destanlarından
12 ciltlik bir derleme oluşturulmuşsa da bu destanların tamamı Türkiye Türkçesiyle yayınlanmamıştır (Dilek, 2002, s. 11). Bu çalışmada esas
alınan Ay Sologoy lo Kün Sologoy destanı, Türk Dil Kurumu tarafından yürütülmüş olan “Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine
Aktarılması ve Yayınlanması Projesi” kapsamında Prof. Dr. İbrahim Dilek
tarafından hazırlanan üç ciltlik Altay Destanları adlı eserde yer almaktadır. Çalışmada, söz konusu destanın halk ozanı A.G. Kalkin’den derlenmiş
ve Türkiye Türkçesine aktarılmış biçiminden yararlanılmıştır.
Ay Sologoy lo Kün Sologoy destanı, yazar tarafından gerçekleştirilmekte
olan yüksek lisans tez çalışması2 için psikanalitik folklor perspektifinden
incelenmekte olan üç destandan biridir. Bu tez çalışması, Altay destanlarında rüya ve uyku sembollerine odaklanmış olup bu semboller, kendileri
ile bağlantılı olan ve psikanalitik yorumlama yapılırken bir bütünlük ifade
eden diğer sembollerle birlikte ele alınmaktadır. “Yüce kitap” sembolü de
bunlardan biridir. Yüce kitap sembolü, hem tek başına ifade ettiği anlam
açısından hem de uyku ve rüya sembollerinin tamamlayıcısı olarak yerine getirdiği işlev açısından içinde yer aldığı Ay Sologoy lo Kün Sologoy
destanında önemli bir yere sahiptir. Yüce Kitap sembolünü, bu özellik2

Gülgün Şerefoğlu tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle tamamlanacak olan Altay destanlarında uyku ve rüya motifinin psikanalitik folklor bağlamında değerlendirilmesi konulu yüksek lisans tez çalışması.
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lerinin yanında öne çıkaran bir diğer yönü ise, çeşitli inanç sistemlerine
ait kutsal kitaplara yapı ve işlev bakımından taşıdığı benzerlik ile kutsal
kitap kavramının ilk biçimlerinden birini temsil etmesidir. Bu nedenle, bu
çalışmada Ay Sologoy lo Kün Sologoy destanındaki yüce kitap sembolünün, günümüzdeki anlamıyla kutsal kitap kavramı ile benzerlikleri ve bu
kavramın bir öncülü olması üzerinde durulmaktadır.
2. Kutsal Kitap Kavramı Bağlamında Yüce Kitap

Ay Sologoy lo Kün Sologoy destanında yer alan yüce kitap sembolünün
işlevleri ile bu işlevlerin kendisine kazandırdığı kutsal kitapları önceleme
özelliğinin açıkça ifade edilebilmesi için öncelikle kutsal kitap kavramı ile
yüce kitap kavramı arasındaki benzerlik ilişkisinden söz edilmesi gerekmektedir. Bu ilişkinin açıklanmasının ardından yüce kitap sembolünün
söz konusu destan içindeki yeri ve üstlendiği işlevler açıklanarak yüce
kitabın hem bir kutsal kitap olarak hem de destan türündeki bir anlatı
içinde yer alan bir sembol olarak ifade ettiği anlamın vurgulanması mümkün olacaktır.
2.1. Kutsal kitap ve yüce kitap arasındaki ilişki

Kutsal kitap denildiğinde genellikle akıllara ilk gelen semavi dinlere ait
üç kutsal kitap olan Tevrat, İncil ve Kur’an’dır. Her üç dinin de gerekleri,
kuralları ve yasaklarının bu kitaplar aracılığıyla belirli toplumlara bildirildiği ve tüm insanlığa yayılarak insanları doğru yola sevk etme amacı
taşıdığı kabul edilmektedir. Bunlarla beraber Taoizm, Budizm, Zerdüştlük
gibi birçok farklı inanç sisteminin de kutsal kitapları veya kutsal metinlerinin varlığından söz etmek mümkündür. Bu metinler de yine ait oldukları inanç sistemleri ile ilgili çeşitli olayları, kuralları ve bilgileri içerirler.
Kutsal kitaplar, içinde kendilerine yer buldukları inançlar ile neredeyse yaşıttırlar. Bu kitapların içerdiği bilgilerin, inanç sisteminde yer alan
Tanrı veya mutlak yaratıcı güç tarafından bu dine inanan insanlara gönderildiğine, bu bilgilerin zamanla ortadan kalkmaması için ise ilerleyen
zamanlarda yazıya geçirildiğine inanılmaktadır (Çığ, 2009, s. 101-106).
Kitapların içerikleri ise var oldukları zaman ve toplumun içinde bulundukları durumlara, sahip olduğu ihtiyaçlara ve bakış açılarına göre çeşitlenmiş ve bir kendine özgü olma durumu kazanmıştır. Bu duruma
rağmen, bu metinlerin hemen hemen hepsinin insanlara iletmek istediği iyilik, dürüstlük, hakkaniyet ve çalışkanlık gibi evrensel mesajları olduğu da görülmektedir. Bu bağlamda, en genel anlamıyla, bu metinlerin
kendilerine kutsiyet atfedilme ve insanlığa yol gösterici olma özellikleri
açısından aynı çatı altında toplanabileceğini söylemek mümkündür. Bunlarla birlikte, insanlık tarihi boyunca hem dinin kendisinin hem de dine
bağlı değerlerin siyasetle yakın bir ilişkisi olmuş; siyasetle ilgili amaçlara
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ulaşmada bu değerlerden bir araç olarak yararlanılmıştır (Güneş, 2012,
s. 76). Bunların yanı sıra, tarih boyunca inançların toplum idaresine etki
ettiği dönem veya topluluklarda din, siyasi iktidarın ele geçirilmesini ve
bu iktidarın toplum üzerinde kolaylıkla kullanılabilen bir araç hâline gelmesini sağlamıştır (Ceylan, 2007, s. 10). Bunlara bağlı olarak, Tanrı’nın
buyruğu sayılan kutsal kitaplar da dinin kendisi ile birlikte hem iktidarı
temsil eden hem de iktidar tarafından kullanılan birer araç olma özelliği
göstermiştir.
Kutsal kitap kavramına atfedilen tüm bu anlam ve işlevler ışığında, Ay Sologoy lo Kün Sologoy destanındaki “yüce kitap” kavramını değerlendirdiğimizde, bunun kutsal olma, insanlara yol gösterici görev yapma ve aynı
zamanda bir iktidar aracı olma işlevlerinin tümüne uygunluk gösterdiği
görülmektedir. Bu özelliği aracılığıyla da yüce kitabın, kutsal kitapların
bir ilk formunu teşkil etmesi olasılığı ile karşı karşıya kalınmaktadır. Elbette bu sembolün tek başına ifade ettiği anlamın kavranabilmesi için
önce destanın kendisinden ve bu sembolün destan içindeki yerinden söz
edilmesi ve bu doğrultuda değerlendirilmesi uygun olacaktır.
3. Ay Sologoy lo Kün Sologoy Destanı’nda Yüce Kitap

Ay Sologoy lo Kün Sologoy destanı, destanın kahramanı Ak Kağan’ın çevresinde gelişen olayları, kağanın oğulları ve onlarla olan ilişkileri çerçevesinde ele almaktadır. Destan, Ak Kağan’ın gördüğü bir rüya üzerine
yola çıkması ile başlar, yolculuk sırasında dinlenirken gördüğü rüyalar ve
gündüz düşleri aracılığıyla yolculuğunu şekillendirmesi ile devam eder
ve en sonunda da rüyasında kendisine gönderilen bir işaret sonucunda
yurduna geri dönmesi ile biter. Destan boyunca kağanın fiziksel ve içsel
yolculuğuna eşlik eden ve etkin bir biçimde var olan rüyalara, destanın
çeşitli dönüm noktalarında ortaya çıkan uyku, gündüz düşleri, yüce kitap,
kavak ağacı ile baba ve oğullar gibi semboller eşlik eder. Tüm bu sembollerle beslenen olay örgüsü, temelde yaşlanma ile ortaya çıkan ölüm ve bunun sonucunda gerçekleşecek olan iktidarı kaybetme durumu karşısında
duyulan korku üzerine inşa edilmiş bir anlatı oluşturmaktadır. Metin boyunca kahramanın geçirdiği bilinçdışı süreçler ile bu süreçlerin neden ve
sonuçları semboller aracılığıyla ifade edilmektedir.
Bu destan içinde yüce kitap sembolünün önemi, yalnızca çalışmada odak
noktasına alınmış olan rüyaları tamamlama, onların işlevini pekiştirme
değil aynı zamanda tek başına sahip olduğu birden fazla anlam ve işlevden ileri gelmektedir. Burada yüce kitabın üç temel işlevinden söz edilmesi mümkündür. Bunlardan ilki, yüce kitabın gerçek anlamıyla yöneticilere
ve halka yol gösteren ve öğüt veren bir kitap olması; ikincisi sembolik anlamıyla destandaki kağanın bilinçdışını temsil etmesi; üçüncü ve sonuncu
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işlevi ise kağanın sahip olduğu siyasi iktidarı gösteren ve güçlendiren bir
nesne olma özelliği taşımasıdır.

3.1. Yüce kitap sembolünün işlevleri
Yüce kitap, metin içinde varlığından fiziksel olarak bahsedilen ve içinde
bulunulan durum konusunda kendisine danışılan bir varlık olarak betimlenmektedir. Yüce kitap sembolü, destanın başında Ak Kağan’ın gördüğü
düşmanla karşılaşma rüyasından sonra, rüyanın kağanın eşine anlatıldığı
bölümde ortaya çıkmaktadır. Destanda Ak Kağan, gördüğü eski düşmanı ile ilgili rüyasını eşine anlatarak onunla dertleşmekte ve rüyası eşi Ay
Sulu tarafından yorumlanmaktadır. Eşinin rüyasını yorumlayarak endişelerinin yersiz olduğunu söyleyen ve onu rahatlatmaya çalışan Ay Sulu, bu
sözlerinin hemen ardından Ak Kağana yüce kitaba bakmasını öğütleyerek
düşmanın yurtlarına gelip gelmediğini, geldi ise neden geldiğini buradan
anlayabileceğini söylemektedir. Burada yüce kitap, fiziksel anlamda açılıp
içine bakılan bir kitap olarak tasvir edilse de, içinde görülen ve “okunan”
şeyler bunun bir sembol olduğunu açıkça göstermektedir. Yani yüce kitap,
yurdun ve halkın bugünkü durumu hakkında bilgi veren ve gerektiğinde
kağan tarafından kullanılan bir tür kaynaktır ancak bu kaynağın sembolik
niteliğinin anlaşılması için sembole biraz daha yakından bakmak gereklidir.
Ay Sologoy lo Kün Sologoy destanında yüce kitap, okuyucunun karşısına
ilk çıkan somut anlamıyla, dini inanç sistemlerindeki gibi içinde kutsal
bilgiler taşıyan bir kitaptır. Metin içinde kitabın bir dinle veya inanç sistemi ile var olan ilişkisine dair açıkça bir şey söylenmemektedir. Ancak
kendisini niteleyen “yüce sıfatı” ve Ak Kağan tarafından kullanılış amacı,
bunun herhangi bir kitap olmadığını ve içinde insanların bilgisinin üstünde bir bilginin yer aldığı, bir çeşit kutsallık taşıdığını ima etmektedir. Ak
Kağan’ın düşmanıyla karşılaşması ihtimali çerçevesinde ona ne yapması
gerektiğini bildirecek olan yani kötülük ve düşmanlık karşısında ona yol
gösterecek bir araçtır. Ak Kağan yüce kitabı açıp baktığında yurdunun
ve halkının o günkü durumunu görür. Halkı ve hayvanları huzur ve refah
içinde yaşamaktadır; yönettiği ülkede herhangi bir üzücü ya da kötü durum söz konusu değildir yani her şey olması gerektiği gibidir. Yüce kitap
mevcut durumu kağana gösterirken var olan bilgi kaynağı olma işlevinin
yanı sıra bir çeşit haberci görevini de üstlenmektedir.
Yüce kitabın bir diğer işlevi de, Ak Kağan özelinde kişinin bilinçdışını
temsil eden bir sembol olmasıdır. Kağanın içinde bulunduğu kaygı durumunu gidermek için başvurduğu yüce kitap yani kendi bilinçdışı, kağanın
bilinçli durumdayken farkında olmadığı gerçekleri ona bildirerek içinden geçtiği kaygılı süreçte ona yol göstermektedir. Kağanın halkını iyi bir
biçimde, her zaman merhametli ve yumuşak bir yaklaşımla yönetmekte
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olduğu destanın başında açıkça ifade edilmektedir. Onların varlık, sağlık
ve refah içinde olduğu, kağan tarafından da bilinmektedir. Kağan, bilinç
düzeyinde durumun böyle olduğunu bilmekte; ancak bilinçdışındaki korku ve tedirginlik onu bu durumu teyit etmeye, kendi kendisini rüyasının
kötü bir olaya işaret etmediğine ikna etmeye itmektedir. Eşinin öğüdünü
tutarak yüce kitaba bakmasının asıl nedeni de budur. Kağanın bilinçli haldeyken sahip olduğu bilgiler içini rahatlatmaya yetmediğinden başvurduğu yüce kitap düşündüğünün tam tersine bilgi vererek tedirginliğini teyit
etmediğinden, aklındaki soruların cevabını bir yolculukta aramaya karar
verir. Bu bağlamda yüce kitap, rüya sembolü ile birlikte, destanın temelini
teşkil eden yolculuk olayının da tetikleyicisi durumundadır.
Yüce kitabın Ay Sologoy lo Kün Sologoy destanı bağlamında üstlendiği
üçüncü ve son işlev ise, kitabın Ak Kağan’ın iktidarını temsil eden bir nesne olmasıdır. Metinde görülen ve kağanı tedirgin eden düşmanla karşılaşma rüyası, aslında kağanın güç ve otoritesini tehdit edilmekte olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle de Ak Kağan, yalnızca kendisi tarafından
açılıp bakılabilen yüce kitabı kullanarak iktidarının tehlikede olup olmadığını anlamaya çalışmaktadır. Burada yüce kitabın hem bir iktidar nesnesi hem de iktidarın pekiştiricisi görevini üstlendiğini söylemek mümkündür. Yüce kitap, metin boyunca yalnızca siyasi iktidarın sahibi olan Ak
Kağan tarafından kullanılmakta, kendisine en yakın kişilerden biri olan
eşi bile kitaba kendisi bakmayıp yalnızca kağana kitaba danışması konusunda fikir vermekle yetinmektedir. Aynı şekilde kağanın oğulları Ay Sologoy ve Kün Sologoy da destan boyunca yüce kitabı hiç kullanmamaktadırlar. Bu durum, Ak Kağan’ın eşinin bir kadın olarak iktidarda söz sahibi
olmadığını, davranışları ile yalnızca kocasının iktidarının varlığını güçlendirdiğini; oğulların ise iktidarı henüz babalarından devralmadıklarını ve
iktidarı paylaşmalarının söz konusu olmadığını gösteren bir atıf olarak
değerlendirilebilir. Yüce kitabın, gücün sahibi olan Ak Kağan tarafından
yine kendi otoritesine karşı gerçekleşecek olası bir tehdide karşı önlem
ve yol gösterici olarak kullanılması da, kitabın sadece var olan iktidarı
temsil etmediğini, aynı zamanda dolaylı olarak bunun varlığını koruyan
ve güçlendiren bir nitelik kazandığını göstermektedir.
Yüce kitabın somut anlamıyla bir kutsal kitap görevi görmesi, kişinin bilinçdışını temsil etme özelliğine sahip olması ve aynı zamanda da bir iktidar nesnesi olma işlevi kazanmasının; kutsal kitap kavramına ortaya çıktığı günden beri yüklenen işlevlerle örtüştüğünü söylemek mümkündür.
Bu bağlamda, en azından bir kısmından daha önce ortaya çıkmış olması
ihtimali bulunan yüce kitap kavramının, tüm yönleriyle olmasa da taşıdığı
dikkate değer ölçüdeki benzerlikler yoluyla kutsal kitap kavramının bir
ilk formunu teşkil ettiğinden söz edilmesi mümkündür.
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4. Sonuç
Altay Türklerinin zengin sözlü edebiyat mirasının bir parçası olan Altay
destanları da, her mitolojik anlatı gibi, bahsettiği olay, kişi ve nesnelere
gerçek anlamlarının yanında sembolik anlamlar da yüklemiştir. Dolayısıyla bu destanlar arasından seçilen Ay Sologoy lo Kün Sologoy destanı,
Altay toplumunun yapısı ve kültürü hakkında önemli ipuçları veren çeşitli
semboller içermektedir. Bu çalışmada, mevcut semboller içinden “yüce
kitap” seçilerek bu kavramın özellikleri psikanalitik folklor çerçevesinde
incelenmiş ve yüce kitabın günümüzde bilinen anlamıyla kutsal kitapların öncülü olması durumu açıklanmaya çalışılmıştır.
Ay Sologoy lo Kün Sologoy destanında yer alan yüce kitap sembolü, öncelikle günümüzde bilinen inanç sistemlerinde var olan kutsal kitabın somut
anlamda bir benzeri olma özelliği taşır. Kitap, insanlara başka bir yerden
erişemeyecekleri bilgi ve öngörüyü sunar, bir çeşit bilgelik kaynağı olarak
görev yapar. Bununla beraber toplumun ve ülkenin mevcut durumunun
gözden geçirilmesi ve öğrenilmesini sağlayan bir çeşit habercilik işlevine
de sahiptir. İkinci olarak, Ak Kağan üzerinden kişinin bilinçdışını temsil
etme özelliğini ifade eder. Bu anlamıyla, kişinin bilinç düzeyinde sahip olmadığı bilgileri, arzuları ve kaygıları içinde barındıran bir bilgi kaynağı,
yani bilinçdışıdır. Üçüncü ve son olarak ise yüce kitap yine Ak Kağan özelinde siyasi iktidar sahiplerinin ellerinde bulundurdukları bir çeşit iktidar
nesnesi görevini yerine getirir. Bu anlamıyla hem kağanın sahip olduğu
güç ve otoriteyi temsil eder hem de onun yüzleştiği sorun karşısında iktidarını koruması için yol göstererek var olan gücünü pekiştirir.
Tüm bu işlev ve özellikleriyle yüce kitabın, kutsal kitapların günümüzde
bile sahip olduğu pek çok özellik ile özdeş olduğu söylenebilir. Böylece,
yüce kitap sembolünün, insanlığın çok erken dönemlerinde ortaya koydukları bu destanda ortaya çıkarak kutsal kitap kavramı için bir ilk örnek
teşkil ediyor olması mümkündür. Değişen zaman, mekân ve toplumlara
göre tarih içinde biçimden biçime evrilmiş olsa dahi kutsal kitapların
özünde bulunan yol göstericilik, bilgelik kaynağı olma ve dinsel bir değer olarak iktidar aracı haline gelme özellikleri ile örtüşen yüce kitabın
işlevleri; onu insanlığın değişmez korkuları, arzuları ve bilme isteği ile
yaratılmış bir sembol olmanın ötesine taşımış ve aynı temeller üzerine
kurulmuş olan kutsal kitapların öncülü hâline getirmiştir.
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Öz: Gürcü mitolojisi eski Gürcü mitleri topluluğudur. Bu mitler eski Gürcü Tanrılarını, Tanrıçalarını, Tanrı bendelerini ve kahramanlarını, âlemin düzenini konu alır.
Günümüze kadar “Amirani”, “Kompala”, “Pirkuşa”, “Samzevari” ve diğer adlarla Gürcü
mitleri ulaşmıştır. Daha çok sözlü edebiyat biçimi niteliğinde bulunan Gürcü mitlerinin temel karakterleri şunlardır: Adgilis deda – Yer anası, Amirani, Armazi, Giorgi, Zadeni, Harale, Kopala, Mesepleri, Mzetunahavi (Güneş yüzlü), Okroksovili (altın
kumaş), Oçokoçi, Kartlosi, Ğmerti (Tanrı), Cvari (haç). Bu bilgilerden yola çıkarak
bildiride Gürcü edebi mitleri sınıflandırılmakta, mit örnekleriyle Gürcü mitolojisinin
özellikleri gözler önüne serilmektedir. Bildiride Gürcü mit kahramanı Amiran(i) ile
“Kitab-ı Dede Korkut” destanlarındaki Emran / İmran karakteri arasında karşılaştırmalar, kıyaslamalar da gerçekleştirilmekte, bu açıdan önemli bilimsel malzemeler
ortaya konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Amirani, Dede Korkut Destanları, Gürcü Mitoloji, Mitoloji
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GEORGIAN MYTHOLOGY IN THE CONTEXT OF
MYTHS IN LITERATURE

Abstract: Georgian mythology is a collection of ancient Georgian myths. These myths
are the subject of ancient Georgian Gods, Goddesses, Gods and heroes, the order of
the realm. Until today, “Amirani”, “Kompala”, ”Pirkusha”, “Samzevari” and other names
have reached the Georgian myths. The main characters of Georgian myths, which are
mostly verbal literary forms, are: Adgilis deda - Mother of Locality, Amirani, Armazi,
Giorgi, Zadeni, Harale, Kopala, Meseps, Mzetunahavi (sun faced), Okroksovili (golden
fabric), Ochokochi, Kartlosi, Ghmerti (god), Cvari (crucifix). Based on this information, Georgian literary myths are classified in the paper and mythological examples reveal the features of Georgian mythology. In the paper, comparisons and comparisons
with the Georgian mythical hero Amiran(i) and the Emran / Imran character in Book
of Dede Korkut epics and important scientific materials are presented.
Keywords: Amirani, Mythology, Georgian Mythology, Dede Korkut
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1. Giriş
İnsanlık kültürünün ilkin ve derin düşünceye dayalı olgun hazinesi olan
mitoloji, her milli edebiyatın en önemli bileşenidir.
Sözlü halk edebiyatı ürünleri, şiir, destan, tragedya olarak ortaya çıkan
mitolojinin en kapsamlı ilişkide, iç içe bulunduğu alan, elbette, edebiyattır. Edebiyat üreticiliğinin ilk metinleri olarak mitolojik anlatımların kabul edildiği de bilinir.
2. Gürcü Mitolojisinin Etniksel Özellikleri

Mitoloji kuramlarından da bilindiği üzere, mitler yaşamın türeyişi, doğa
güçlerinin, Tanrıların ve kahramanların eylemleri, ruhlar, doğa olayları,
evrenin ve gökyüzünün gizemleri hakkında kolektif, fantastik, halk söylenişleridir. Gürcü bilim insanı Giorgi Alibegaşvili: “Mit en kadim halk inancıdır” söylemiştir (Alibegaşvili, 1992, s. 3).
Kadim ve zengin kültüre, sözlü halk edebiyatına, yazılı edebiyata sahip
Gürcü halkı, kapsamlı mitolojik folklor hazinesi de oluşturmuştur. Gürcü
mitolojisi eski Gürcü mitleri topluluğudur. Bu mitler eski Gürcü Tanrılarını, Tanrıçalarını, Tanrı bendelerini ve kahramanlarını, âlemin düzenini
konu alır. Günümüze kadar “Amirani”, “Kompala”, “Pirkuşa”, “Samzevari”
ve diğer adlarla Gürcü mitleri ulaşmıştır.
Gürcü mitolojik metinleri ülkenin çeşitli bölgelerinden derlenerek, kapsamlı kitaplarda, mecmualarda, web kaynaklarında okuyuculara ve bilim
kamuoyuna sunulmuş, bilimsel araştırılmıştır (Kotetişvili, 1961) (Virsaladze, 1964) (Oçiauri, 1967) (Dumezil, 2000) (Kiknadze, 2001) (Çlaidze,
2003) (Siharulidze, 2006) (Tonaia, 2006) (Kotrikadze, 2011) (Kiknadze,
2018) (Gürcü Mitolojisinin Karakterleri, 2019).
Gürcü mitolojisi daha çok sözlü edebiyat biçimindedir. Lia Çlaidze›nin
tespiti şöyledir: “Gürcü sözlü edebiyatının en eski ana damarını mitolojik
şiirler oluşturur” (Çlaidze, 2003, s. 3).
Gürcü sözlü edebiyatının nazım biçimleri arasında მითური ლექსები
mitsel şiirler önemli yere sahiptir. Gürcü mit motifleri öncelikli olarak
sözlü şiirsel geleneklerinde, daha çok Gürcü masallarında ve diğer edebi
örneklerde önümüze çıkmaktadır.
Gürcü mitlerinin bilimsel belgelendirilmesine geç başlamıştır, yani Gürcü
mitolojisinin başlangıç tarihi 19. yüzyıl sonlarına tekabül eder.
3. Gürcü Mitolojisinin Karakterler Düzlemi

Gürcü mitolojisinde kişiler / karakterler şu şekilde sınıflandırılır (Kotetişvili, 1961) (Virsaladze, 1964) (Tonaia, 2006) (Kiknadze, 2018):
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კერპები kerpebi – putlar
ღვთაებები ğvtaebebi – ilahlar / დედაღვთაება dedağvtaeba –
anne ilahe
ღმერთები ğmertebi – tanrılar / ქალღმერთები kalğmertebi –
tanrıçalar
ღვთისშვილნი ğvtisşvilni – ilah çocukları
მითური მფარველები mituri mparvelebi – mitsel koruyucular
მითური გმირები mituri gmirebi – mitsel kahramanlar
მითური არსებები mituri arsebebi – mitsel varlıklar
მითური ნივთები mituri nivtebi – mitsel nesneler
მითური ლეგენდები mituri legendebi – mitsel efsaneler
3.1. Gürcü mitolojisinde putlar (კერპები kerpebi)

არმაზი Armaz(i): Gürcü İberia pagan panteonunda milattan önce 4. yüzyıldan milattan sonra 4 yüzyıla kadar baş put olarak bilinmiştir. Gürcü
anıtlarına göre, Msheta yakınında dağ başında 30 metre yüksekliğinde,
bakır zırhlı, altın kaplamalı, eli kılıçlı, yeşil gözlü bir asker figürü imiş.
Hakkında bilgilere kadim Gürcü elyazmalarında ve Armazi yer isimlerinde rastlanır. Georges Dumezil: “Tüm eski Gürcü kroniklerinde bu Tanrıdan
söz esilmektedir” (Dumezil, 2000, s. 46). Yaz mevsiminde Armazi bayramı
kutlanırmış. Gürcistan’da 4. yüzyılın 30’lu yıllarında Hıristiyanlığın devlet
dini ilan olunmasıyla Armaz kültü ortadan kalkmıştır. Bilim insanları Armazi isminin Farsçadaki Hörmüz’ü çağrıştırdığını söylemektedirler.
ზადენი Zaden(i): Zaden kültü Gürcistan’da milattan önce 2. yüzyılın
ilk yarısından var olmuştur. Bilimsel gelenek doğrultusunda, Zaden ismi,
Fars mitolojisinde hayırsever ruhları temsil eden Yazadan’la bağdaştırılmaktadır. Zaden isminde Msheta yakınında kale, Gürcistan’ın güneyinde
Mesheti’de köy vardır.
3.2. Gürcü mitolojisinde İlahlar / İlaheler (ღვთაებები ğvtaebebi /
დედაღვთაება dedağvtaeba)

აგუნა Aguna / Arguna: Gürcülerde şarap, bağcılığın ve şarapçılığın koruyucu ilahı kabul edilir. Onun onuruna güzde ve Yeni Yıl bayramında
ayinler yapılır. Bağbozumu zamanı, Yeni yıl bayramında Gürcüler, özel ekmek pişirirler, bu ekmek üzüm salkımı (üzüm asması) biçiminde olur, ona
“vazi” (üzüm ağacı), “vazisrka” (üzüm boynuzu) veya “mtevana” (salkım)
denilir. Guria bölgesinde bu ekmek Agunas puri (Aguna ekmeği) adlandırılır. Aile başçısı üzüm ağacını Yeni yıl dolayısıyla kutlar ve adak (kurban)
gibi Aguna ekmeğini üzüm ağacı yanında parçalar veya onun boynuzuna
asar. Yılbaşı aile başçısı “üzüm salkımı ekmeğiyle”, sürahi şarapla, horozla
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üzüm bağına gider. Bol hasat isteğiyle dua okur. Sonra üzüm asması ekmeği üzerine şarap döker, kalan kısmını ise horozla birlikte yeniden eve
getirir. Üzüm ağacıyla horoz bolluk, bereket simgeleri sayılır.
Aguna mitsel şiir-türkülere konu olmuştur:
აგუნა, აგუნა გადმოიარე,
ბახვი და ასკანა გადმოიარე.
ჩვენს მამულში ყურძენიო,
სხვის მამულში ფურცელიო.
ჩვენს მამულში გოდრითაო,
სხვის მამულში გიდლითაო.
(Alibegaşvili, 1992, s. 9) (Gürcü Mitolojisi, 2019).
Kelime kelimesine tercümesi:

Aguna, Aguna, beriye gel,
Bahvi’yi ve Askana’yı atla gel.
Bizim vatanda üzüm var,
Başkasının vatanında yaprak.
Bizim vatanda sepetledir,
Başkasının vatanında seleyle.

დედაღვთაება Dedağvtaeba: Kelime anlamı Anne İlahe demektir. Kadın
Tanrıçaların, insanların ve İlahların ebeveynlerinin, insanların ve şehirlerin hami kadın tanrıçaların toplu adıdır. Onların kocası Enlili (Damgalnuna adıyla: gal – kali). Sümerlerde Ninmahi, Nintu, Mama (Mami) ve Araru
(eposlarda) oldukça yaygındır.
კიბელე Kibele: Kökence eski İlahe’dır, büyük annedir, topraksal (dünyevi) varlıkların ebeveynidir, doğanın canlandırıcısıdır, bereket vericisidir. Dağ doruklarında yaşar ve değerli Etl’e yüceli, bu dağda da aslanlar
ve leoparlar mesken kurmuşlar. Ona genç Atisi âşık olur, Atisi ölümlü bir
kadına tercih edilir. Kızgın Kibele düğünde bulunur ve herkesi şaşırır. Delirmiş Atisi dağa koşar ve intihar eder. Onun anma kutlamalarını ise yine
de Kibele devam ettirir. Kafkasya’da, özellikle doğu Gürcistan’ın dağlık
bölgelerinde gençlere vekil olarak dayılar davet edilirler. Dayılar gençlerin hayatının evlilik ve miras da dâhil olmak üzere önemli meselelerini
çözümler. Bu ve buna benzer nesnel kanıtları folklorik-etnografik malzemeler de destekler.
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3.3. Gürcü mitolojisinde Tanrılar / Tanrıçalar (ღმერთები ğmertebi
/ ქალღმერთები kalğmertebi)
ადგილის დედა Adgilis Deda: Kelime anlamı Yer Annesi’dir: Mekânların (köy, dağ, orman, kaya, kır vs) koruyucu Tanrıçadır.
ბარბალე Barbale: Güneşi temsil eden Tanrıçadır. Barbale törenleri, gelenek-görenekleri günümüzde yapılmaktadır ve bu etkinliklerde Güneşi
simgeleyen nesneler kullanılır.
ბედის მწერლები Kader yazanlar: Gürcülerde tanrı (ya da birkaç tanrı)
böyle adlanır. İnsanın ve tüm diğer canlı varlıkların kaderine isabet eder.
Söylenceler doğrultusunda onlar insanın ve diğer canlı varlıkların doğuşu
zamanı orada bulunurlar ve onun doğuşunda kendi kaderini alnına yazarlar. Ruhlar âlemi tanrısı gözlemcilere insanın ruhunu boşaltmayı ve ölüler
krallığına (ruhlar âlemine) göndermeyi emreder.
ბერი ბერა Beri Bera: Doğu Gürcistan’ın dağlık kısımlarında (Mtiuleti’de,
Gudamağari’de) antropomorfik tanrıdır. Ürün koruyucusudur ve hayvanların verimliliğini ve nüfuz artışını sağlar. Bera tarımsal takvim bayramlarının imgelerinden biridir. Yılbaşı öncesi ayini zamanı rahip Bari’yi temsilen
en yaşlı erkek elinde sopa eve girer, selamlar ve hoş dileklerde bulunur.
ბერიკა Berika: Gürcülerde bollukla ilgili Tanrı’dır, genelde bir keçi şeklinde temsil edilir. Doğurganlık ve doğanın dirilişi bahar tarım bayramı
Berikaoba bayramının temel imgesidir. Bu bayramın katılımcıları keçi ve
koyun derisi giyer, boynuzlarla, toynaklarla donanırlar.
დალი Dali: Avcılık, yaban hayvanlarının koruyucu Tanrıçasıdır. Dali’nin
dış görünümü Güneş yüzlüdür, altın saçlıdır. İnsan görünümünden hayvan veya kuş görünümüne dönüşebilir.
ლაზარე Lazare: İklim veya hava Tanrısı olarak geçer. Hakkında mitsel
şiir-türkü de vardır:
ახ, ლაზარე, ლაზარე!
ცას ღრუბლები აჰყარე!
აღარ გვინდა ცის ნამი,
ღმერთო, მოგვეც მზის თვალი,
აღარ გვინდა ტალახი,
ღმერთო, მოგვე გორახი!
(Çlaidze, 2003, s. 18) (Gürcü Mitolojisi Karakterleri, 2019).
Kelime kelimesine tercümesi:
Ah, Lazare, Lazare!
Gök bulutunu dağıt!
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Daha istemem gök çiğini,
Tanrı, getir Güneş gözünü,
Daha istemem çamuru,
Tanrı, getir sıcağı!

ლილე Lile: Güneş Tanrısı, melekler sultanıdır. Bu nağme-ezgi eski marştır:
ოი, ლილე, შევსთხოვთ შეწევნას, ოი, ლილე!
ოი, ლილე, შეგვეწიოს მისი ძლიერება! ოი, ლილე!
ოი, ლილე, რქები ედგათ დაგრეხილი, ოი, ლილე!
ოი, ლილე, ვერძები გყავდათ შესაწირავი, ოი, ლილე!
(Çlaidze, 2003, s. 17) (Gürcü Mitolojisi, 2019)
Kelime kelimesine tercümesi:

Oy, Lile, ondan imdat dileriz, oy, Lile!
Oy, Lile, yardımcımız olsun onun gücü, oy, Lile!
Oy, Lile, boynuzları vardı altından, oy, Lile!
Oy, Lile, koçlarınız vardı kurbanlık, oy, Lile!

ნანა Nana: Büyükanne mitsel konumundadır. “İavnana” (menekşe nana)
ninnileri bu isimle ilgilidir. Kelimenin -nan kökünden oluşup anne veya
nine anlamı taşıdığı düşünülür. Anneye veya nineye Gürcü lehçelerinden
Megrelcede “nana”, Gurul lehçesinde “nena” denilir.
ოჩოქოჩი Oçokoç(i): Av hayvanlarının koruyucusudur. Dağda yaşar. Konuşmasını bilmez, ama çıkardığı ses insanlar için dayanılmaz. Oçokoçi’nin
vücudu simsiyah tüylerle kaplıdır. Uzun ve keskin pençeleri vardır. Yanında taşıdığı baltaya benzer bir âletle kendisine karşı gelen insanları ikiye
parçalar. İnsanlar tarafından öldürülür, ateş edildiğinde tekrar canlanır.
ჰარალე Harale: Ürün ve doğurganlık Tanrısıdır. Bu addan “Hari, harale”
türkü nakaratı doğmuştur. Gürcüceye Arali kültünün ve isminin Urartululardan gelebilir düşüncesi vardır.
3.4. Gürcü mitolojisinde İlah çocukları (ღვთისშვილნი ğvtisşvilni)

ბაადური Baadur(i) / Bahadır: Türemiş Tanrı veya Tanrı çocuğudur. En
eski tapınak simgelerinden birisidir. Baadur’u kutsal Giorgi düşünenler
de vardır.
თერგვაული Tergvauli: Tanrı evladıdır, buzul kahramanı, beyaz dağ şahinidir. Bu ismi Gürcülerin mitsel atası olan Targamos’un ismiyle bağlantılı düşünenler vardır. Baadur’un arkadaşı, cinlerin düşmanıdır.
იახსარი İakhsar(i): Tanrı evlatları sırasından cennet havarisi hesap edilir. Sütun veya haç şeklinde tezahür eder.
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კოპალა Kopala: Doğu Gürcistan dağında kabile ilahıdır. Mülkü, seraları,
bağları varmış.
3.5. Gürcü mitsel koruyucuları (მითური მფარველები mituri
mparvelebi)

გიორგი Giorgi: Yaban hayvanlar avcısı, tarımcılığın destekçisi, ateşin ve
şimşeğin yöneticisidir. Mitsel Giorgi ile Hırıstiyanlığın yayılmasından sonraki kutsal Giorgi çağrıştırılır.
მამბერი Mamber(i): Kelime anlamı Erkek Börü düşünülebilir. Kurtların
hâkimidir. İnsanoğlundan memnun olduğunda kurtların ağzını kapatır,
kısas anında ise kurtları hayvanların üzerine saldırır.
პირქუში Pirkuş(i): İlahsal demircidir, silah, altın ve gümüş nesneler yapar.
როკაპი Rokap(i): Büyücülerin başçısıdır.
სახლის ანგელოზი Sakhlis Angelozi: Ev meleği demektir. Ailenin, karı
koca ilişkilerinin koruyucusudur.
ტყაშმაფა Tğaşmapa: Ormanların bayan hâkimidir. Avcı ile gizli aşk yaşar.
წყლის დედა Cğlis Deda: Su annesi demektir. Su bolluğu sağlayıcısı, sular sahibidir.
3.6. Gürcü mitsel kahramanları (მითური გმირები mituri gmirebi)

ამბრი Ambr(i): Muhteşem bir güce, boy posa sahip kahramandır.
ამირანი Amiran(i): Gürcülerde başkahramandır. Bu konuda söylemler
ülkenin tüm bölgelerinde tüm ağızlarda kayda alınmıştır. Amirani avcılık
Tanrıçası Dali ile isimsiz avcının oğludur. Omuzlarında güneş ve ay görüngüsü yer alır. Onun beden öğelerinin bazıları altındandır. Kurt gibi usanmazdır, dünya onun omuzlarında dayanır. Amiraniani (Amiran hakkında
eser / Amiranname) adlı destan vardır. Bu destanda kozmogonik motifler
güçlüdür. Amirani ile dünya mitolojisindeki eski Yunan mit kahramanı Prometheus ve Abhazların mit kahramanı Abrskil arasında benzerlikler söz
konusudur (Alibegaşvili, 1992, s. 13–14). Amirani destanı ile Kitab-ı Dede
Korkut’taki Emran / İmran karakteri arasında tipolojik paraleller gözlemlenmektedir ve bu konunun ayrılıkta bilimsel araştırmaya ihtiyacı vardır.
მესეფენი Mesepen(i) Mesefeler: Kelimenin aracı, arabulucu, barıştırıcı
anlamları verdiği düşünülür. Gürcü mitoloji panteonu kahramandır, onlar
Karadeniz kıyılarında yaşayan Gürcü soylarının tasavvurunca, mesefelik
döneminde (eski takvimle 28 Ekimden 3 Kasıma kadar) denizden çıkarlar. Balıkların ve av hayvanlarının çoğalması, hava değişimi, vd onunla ilgilidir.
ქობა Koba: Gürcü mitolojik halk kahramanıdır. Fakirlerin yanında yer al399
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masıyla tanınır. Koba asi, boyun eğmez anlamına gelir. Ünlü Stalin’in şairlik mahlası Koba olmuştur.
3.7. Gürcü mitsel varlıkları (მითური არსებები mituri arsebebi)

ალი Al(i): Gürcülerde mitolojisinde kötü ruhtur. Hem erkek hem de kadın olabilir. Dişleri bakırdandır.
გველისფერი Gvelisperi: Kelime anlamı Yılan Rengi demektir. İlahın
yardımcısıdır, zincirlenmiş yılan veya ejderha görüntülüdür.
დედაბერი Dedaberi: Kelimece Anne Rahip demektir. Gürcü mitolojisinde ve folklorunda ihtiyar kadınların imgesidir. Bazıları kibar, hayırseverdir, kahramanların yardımcısıdır, bazıları ise insanların düşmanıdır.
დევი Dev(i) / Dev: Gürcülerde de devler kötü ruha sahiptir. Bağbağ dev,
Beğela, Satsera, Dolaba, Tsalrka (tek boynuzlu) adlarıyla bilinir. Çok başlıdır, hatta bazılarının yüz başı vardır. Yuvası yeraltındadır. Bazen zalim,
bazen köledir. Güzel kızları kaçırırlar.
კუდიანები Kudianebi: Kelime olarak Büyücüler (veya kuyruklular) anlamına gelir. Sihirbaz kadınlardır. Çirkin ve hörgüçlüdür. Büyük ve zehirli
dişleri vardır.
მაცილი Matsil(i): Kötü ruh olarak yolcuları ve avcıları korkuturlar, onları doğru yoldan azdırırlar.
რაში Raş(i): Kahramanların hızlı ve her şeye kadir atıdır. Toprak, deniz
ve gökyüzü Raşileri olarak üç türü vardır.
სამძიმარი Samdzimar(i): Kelime anlamı başsağlığı demektir. Cinler ülkesinden kovulmuş kadın cindir.
ფასკუნჯი Paskunci: Gürcüce kelime anlamı ateş kuşudur. Ejderhaya
benzer bir kuştur.
ჭინკა Cinka: Gece yaratıcı zararlı cücedir.
3.8. Gürcü mitsel nesneleri (მითური ნივთები mituri nivtebi)

ლილი Lil(i) / Lilit(i): Siyah Ay demektir. İlk kadın yaratıktır. İnsan olmanın yanında ilahlık başlangıcını da korumuştur. Kendini değişebilir, özgürdür, çok zekidir, ölümsüzdür. Tanrı onu cezalandırarak, onu insanlar
arasında yaşamasını yasaklar.
მზეთუნახავი Mzetunakhavi. Kelime anlamı Güneşyüzlü’dür. Altın saçlı kadın sıfatındadır. Dokuz dağ ötesi kalede tutukludur. Sihir aracılığıyla
kahramanlara yardımda bulunur.
ოქროქსოვილი Okroksovili: Kelime anlamı altın kumaş demektir. Sihirli
kumaştır, kahramanlar onun üstünde dururlardı ve oradan devlere karşın
savaşırlardı.
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ყამარი Kğamar(ı): Kelime anlamı Arapçadan alıntı olarak kamer, yani Ay
demektir. Göksel bakire kadındır. Amirani anlatılarında Amirani onu deniz ötesi ülkeden kaçırır.
3.9. Gürcü mitsel efsaneleri (მითური ლეგენდები mituri legendebi)

არგონავტები Argonavtebi: Kelime anlamı Argonavtlar’dır. Yunan mitolojisiyle çağrışan efsaneler grubudur. Altın yün arayışıyla Gürcistan’ın
Kolhet bölgesine “Argo” gemisiyle gelen Argonavtların vakasını anlatır.
ამირანიანი Amiranian(i): Kafkas Sıra Dağları’nda Amirani’nin zincirlenme
olayını yansıtan anlatıların genel adıdır. Amirani halk kahramanıdır, devleri,
cinleri, ejderhaları yenilgiye uğratır. Kamer ve Badri, Usup kardeşleri onun
yandaşlarıdır. Eser, 19. yüzyıl başlarından yazıya aktarılmaya başlamıştır. Nesir, nazım ve nesir-nazım biçimlerinde olmakla yaklaşık 150 metni bulunur.
“Amiraniani” metinlerinden:

სანადიროდ წამოვიდნენ ამირან
და ძმანი მისნი,
გადაიარეს ცხრა მთანი,
მეათენი ალგეთისნი…
სადაც რომ მზემ პირი მოჰკრა,
ამირანმა – მუხლი მგლისი,
კოშკმა პირი იქ გააღო,
იქ შეება კარი მისი.
(Kotetişvili, 1961) (Kiknadze, 2001) (Gürcü Mitolojisi Karakterleri, 2019).
Kelime kelimesine tercümesi:

Avcılığa çıktılar Amirani
Ve onun erkek kardeşleri,
Aştılar Dokuz dağları,
Onuncu Alget oldu…
Güneş düşen semtte
Amirani – kurt dizli
Kale ağzını orada açtı,
Orada kurulmuştu onun kapısı.

4. Gürcü mitsel şiirinden örnekler
•

მზე დედაა ჩემი,
მთვარე მამაა ჩემი,
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მოციმციმე ვარსკვლავები
და და ძმაა ჩემი.
		
Güneş annemdir benim,
		
Ay – babamdır benim,
		
Işıltılı yıldızlar
		
Kız ve erkek kardeşlerimdir benim.
•
მზე დაღმა ჩამავალია,
ჩავა, ჩაჯდება ბუდესა;
ოქროსი კვერცხი დაუდევს,
ჭუჭული მარგალიტისა.
		
Güneş aşağıya iner,
		
İner, yuvasına oturur,
		
Altın yumurta koyar,
		
İnci parçası gibi.
•
წუთისოფელი ასეა:
ღამე დღეს უთენებია,
რაც მტრობას დაუქცევია,
სიყვარულს უშენებია.
		
Dünya şöyledir:
		
Geceyi gündüz aydınlatır
		
Düşmanlık dağıttığını
		
Sevgi diker.
•
წუთისოფელი რა არი?
აგორებული ქვა არი,
რა წამს კი დავიბადებით,
იქვე საფლავი მზა არი.
საცა სოფელში მიხვიდე,
საყველგან ორი გზა არი,
შუაში არის ხმელეთი,
გარშემო დიდი ზღვა არი.
ყველა ადამის შვილი ვართ,
თათარიც ჩემი ძმა არი.
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Dünya nedir?
		
Yukarıya atılmış taştır,
		
Ne zaman doğduksa,
		
Hemen mezar hazırdır.
		
Nereye gidersin git,
		
Her yerde iki yol var.
		
Ortada kara toprak,
		
Çevrede büyük deniz var.
		
Hepimiz Âdem evlâdıyız,
		
Türk de benim kardeşimdir.
(Kotetişvili, 1961) (Virsaladze, 1964) (Çlaidze, 2003, s. 17–21) (Tonaia,
2006) (Kiknadze, 2018) (Gürcü Mitolojisi, 2019).
Sonuç

Gürcü mitolojisi çok yönlülük ve kendine özgülük arz eder. Gürcü mitolojisinde dünya mitsel simgeleri (Güneş, Ay, Yıldızlar, vs) etken şekilde görünmektedir. Bunun yanı sıra, Gürcü mitolojisinde kendine özgü karakterler
(putlar, Tanrılar, Tanrıçalar, İlah çocukları), mitsel koruyucular (Giorgi,
Mamber, Pirkuş, Rokap, vs), mitsel kahramanlar (Amirani, Koba), mitsel
varlıklar (Al, Dev, Büyücüler, vs), mitsel nesneler (Lili, Güneşyüzlü, vs),
mitsel efsaneler (Argonavtlar, Amiraniani, vs) bu açıdan dikkat çekicidir.
Gürcü kültüründe mitoloji daha çok edebi metinlerde, folklorik malzemeler içerisindedir. Gürcü sözlü halk örneklerinde mitolojik imge ve simgelere, nesnelere, kişi ve olaylara gönderme yapılır. Bu göndermeler Gürcü
folklorik metinlerinin yüzey veya derin izleklerinde yer alır.
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Öz: Küresel dünyanın yeni iletişim araçlarından biri de sosyal medyadır. Bireyler
kendilerini ifade etmek, göstermek, sunmak, birbirleriyle iletişim kurmak amacıyla
sosyal medyayı bir vitrin, bir iletişim platformu olarak kullanmaktadır. Sosyal medyanın varoluş sebebi olan eş zamanlı paylaşım yapabilme olanağı gündelik yaşamda
pek çok değişim ve dönüşümü gündeme getirmiş, anında kendisini gösterebilmesini
mümkün kılmıştır. Bu çalışmanın konusunu hayatının her detayını paylaşan bireylerin sunduğu benlik profilinin gösterişçi tüketim bağlamında ve mitsel benlik sunumu bağlamında karşılaştırmalı analizi oluşturmaktadır. Bu anlamda çalışmada, vitrin
olarak sosyal medyada günümüz dünyasının gösterişçi tüketim kahramanlarının, mitolojik kahramanlarla olan benzer ve farklı yönlerinin ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır. Amaca yönelik olarak seçilen sosyal medya platformlarından Instagramda
seçilen örnekler, mitsel benlik sunumu örneğinde incelenmiş ve sunulan benlik profili gösterişçi tüketim bağlamında analiz edilmiştir.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SELF REPRESENTATION
AS A MYTHOLOGICAL HERO AND THE MYTHICAL
SELF REPRESENTATION IN SOCIAL MEDIA, AS A
SHOWCASE, IN THE CONTEXT OF CONSPICUOUS
CONSUMPTION

Abstract: One of the new communication tools of the global world is social media.
Individuals use social media as a showcase and a communication platform in order to
express, show, present themselves and communicate with each other. The opportunity of simultaneous sharing, which is the existence reason for social media brought
many changes and transformations to daily life and made it possible to show itself
instantly. The subject of this study is the comparative analysis of the self profile presented by individuals who share every detail of their life in the context of conspicuous consumption and in the context of mythical self-presentation. In this respect,
in this study, it is aimed to reveal similar and different aspects of the mythological
heroes with the conspicuous consumption heroes of today’s world in social media,
as a showcase. For this purpose, examples chosen in Instagram, one of the social media platforms will be examined in the example of mythical self-presentation and the
self-profile presented will be analyzed in the context of conspicuous consumption.
Keywords: Mythological Hero, Conspicuous Consumption, Social Media, Self-Presentation
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1. Giriş
Küreselleşen dünyada bireyin kendini ifade etme ve kendini kimliklendirmede önemli bir vitrin olarak kurgulanan ve kendini gösterme alanı
olarak tanımlanan sosyal medya, küreselleşen dünyanın yeni iletişim
araçlarından birisi olarak değerlendirilmektedir. Kendini ifade etme düzleminde gösterme, ifade aracı olarak da tüketim, toplumun ve ekonominin vazgeçilmezi ve bireyin hayatını şekillendiren, kuşatan, yarattığı değerlerle yeni anlamlara taşıyan ve bireyin kendini gösterme alanı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bireyin kimliği ifade etmek için kullandığı tüketim
ve gösterişçi tüketim olgusu, yeni iletişim teknolojilerinin de gelişmesiyle fark edilmeye, ilgi çekmeye ve eşsiz olmaya ihtiyaç duyan bireyler için
kendi benliğini ifade etmenin ideal bir alanı olarak değerlendirilmektedir.
Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle tüketim dünyasında da çok
boyutlu değişim ve dönüşüm sürecinden geçilirken, tüketim ekonomisinin her boşluğunun doldurulma ihtiyacının bir yansıması olarak medya
mesajları aracılığıyla iletilen ideolojinin (Schiller, 1993, s. 44) ve özellikle
tüketim ideolojisinin ürettiği ve sunduğu değerlerle bireyin hayatını kendi elleriyle şekillendirmesi ve bunu sosyal medya platformları aracılığıyla
yapması dikkat çekicidir.
Tüketim kültürünün ve onun arkasındaki ideolojinin merkezinde yer alan
bu medya mesajlarının tüketim ve tüketici ile ilgili olması (Burton, 1995,
s.150) hedef kitlelere sunulan ideolojiyi yani tüketim ideolojisini farklı
zeminlerde şekillendirmektedir. Bu zeminlerden birisi de gösterişçi tüketimdir. Sunduğu ideolojiler ile düşsel bir görüntü çizerek olduğumuz
gibi değil, olmak istediğimiz gibi ile ilgili olan içeriğiyle bu medya mesajları, (Rutherford, 2000, s.145) sosyal mecralarda kitleler ile hedonik
duygularla buluşmakta (Alba ve Williams, 2012, s.3) insan yaradılışında
yer alan kendi payına düşen mutlu olma, beğenilme (Veblen, 2016, s.154),
takdir edilme ve onaylanma hakkını insanın ilk günden beri değişmeyen
içgüdüsünü öne çıkararak, sonra da renklendirerek (Kılıç, 1995, s.16) şekillendirmekte ve bu düzlemde hayatının her detayını paylaşan bireylerin sosyal medyada sunduğu benlikleri gündeme getirmektedir (Bauman,
2018, s.34) . İnsanlar her paylaşımında bir önceki paylaşımlarını demode
yapmakta, gündemde kalmak için sürekli hayatlarını paylaşma ihtiyacı
hissetmektedirler. Hayatının her anını ve hikayesini bir kahraman edasıyla paylaşan bireyler, bu paylaşımlarında gösterişçi tüketim kahramanları
olarak mitolojik kahramanlarla benzer özellikler göstermektedir. Hayatının her anını bu hikayenin kahramanı gibi paylaşan bireylerin sunduğu
benlik profili gösterişçi tüketim izlerini taşımakta ve sundukları benliklerle kendi kahramanını yaratmaktadır.
Tüketimin tüm hayat alanını kuşattığı, tüm etkinlikleri aynı forma uygun
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olarak kurgulayarak iklimlendirdiği tüketim dünyasında (Baudrillard,
1997, s.20; Bocock, 2005, s.10) geleneksel yapının uzantılarını, kalıntılarını bir kenara itip, modern dünyanın yöntemlerini, ölçütlerini ve imgelerini (Avcı, 1990, s.141) yerleştirerek sosyal medya paylaşımları aracılığıyla yeni bir gösterişçi toplum kurgusu yaratılmaktadır. Bu gösterme
ve paylaşma eksenli mesajlar; kendini ifade etme, kendini başkalarından
farklı olarak algılama ve konumlandırma, ancak aynı zamanda toplum
tarafından onaylanma ve beğenilme sürecinde kendi kimliklerine uygun
bir stil yaratma süreci olarak sosyal medyada gösterişçi tüketim odaklı
bir kahraman yaratmayı tanımlamaktadır. Sosyal platformlarda paylaştığı
hikayelerde ve görsellerde, kahramanlık mitinin ve yaşam tarzının üretildiği ve sunulduğu medya metinlerinde üretilen tüketim ideolojisi ile toplumsal ve kültürel değerler yeniden yapılandırılmaktadır. Bu bağlamda
kahramanlık mitinin yeniden yaratıldığı ve kurgulandığı bu içeriklerde,
bu anlamların taşınmasında ve anlamın üretiminde önemli bir misyon
üstlenen sosyal medya mesajları, kültürel ve toplumsal değerlerin ideolojik düzlemde yeniden üretilip sunulması suretiyle mitlerin yeniden üretildiği vitrinleri oluşturmaktadır. “Kendini fark ettirme” ve” ben de varım”
demenin bir aracı olarak bu vitrinlerde, fark edilme ve kendini gösterme
arzularını tatmin etmek için başvurdukları bir yol olarak sanal kahramanlık miti ve benlik sunumu, statü eksenli bir performans alanı olarak
nitelendirilmektedir (Crane, 2003, s.32). Goffman tarafından vitrin, tutarlı, süslü ve ustaca dile getirilen davranış kalıpları, oynanması ve canlandırılması gereken, gerçek kılınması gereken bir şey olarak tanımlanmakta
statünün elde edilmesinin kurgulanmış performanslar olarak yönetilmesi
gereken bir aracı olmaktadır (2016, s.80). Bu performansın yönetilmesinde de mit ve mit kahramanları önemli misyon yüklenmektedir.
Mitolojiler ait oldukları toplumları doğaüstü çizgilerle yansıtan aynalar
olarak, içinde bulunduğu kültürün özelliklerini de yansıtmaktadır. Toplumların kendilerine has birçok özelliği mitolojilerine de sirayet etmiştir. Birçok mitolojik tanrı ve tanrıça, benliğinde ortaya çıktığı toplumun
kültürel, karakteristik ve hatta fiziksel özelliklerini taşımaktadır (Mutlu,
2017, s.16). Bu bağlamda her yeniçağ yeni bir kahraman gerektirir iddiasından hareketle geçmişte insanların kendilerini küçük gördükleri için
kahramanlara hayranlık beslemeleri ve kendilerinin de birer kahraman
olabileceğine yönelik inançları (Zeldin; 2003, s.454- 455) sosyal medyadaki bu vitrinlerde kurgulanmış performanslar ile anlam bulmaktadır. Bu
anlamda çalışmada, kişiselleştirilmiş ve kurgusal paylaşımların yapıldığı
bir mecra olarak bireyin rolü gereği yansıtmak istediği statüsünü kolaylıkla oluşturabildiği ve kurguladığı vitrin olan sosyal medyada günümüz
dünyasının gösterişçi tüketim kahramanlarının, mitolojik kahramanlarla
olan benzer ve farklı yönlerinin ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır. Bu
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amaca yönelik olarak seçilen sosyal medya platformlarından Instagramda örneklerde benlik sunumu, mitsel benlik sunumu incelenecek ve sunulan benlik profili gösterişçi tüketim bağlamında analiz edilecektir.
2. Mit ve Kahramanlık Miti

Mit (myth) kelimesi köken olarak ‚söz‛ ya da ‚konuşma‛ anlamlarına gelen
Yunanca muthos/mithos‛tan gelmekte olup genel anlamda sözlü olarak
nakledilen/anlatılan hikâyelerdir. Öykü anlamına da gelen mitos teriminde aşağılayıcı ya da küçük görücü bir ifade yoktur. Platon gibi ilk dönem
filozoflarının insanları doğru yoldan saptırdıkları gerekçesiyle karşı çıktıkları bilinmekle birlikte mit kelimesinin daha çok modern kullanımının negatif bir şey olarak görülmesi dikkat çekicidir. Mit kelimesi burada
“Gerçeklik “ dünyasından ayrı hatta ona zıt olan hayal âlemine ait kabul
edilir ve kutsalı anlatmak ya da kutsalı insani terimlerle ifade etmek için
kullanılan anlatım yöntemini tanımlar (Batuk, 2009, s.29).
Mitler zaman ve mekan içerisinde gelişen bir tarihçeye sahiptir. Uzun
yıllar boyunca, sembolik bir dil kullanarak, insanlığın dini ve felsefi görüşleri ile ruhun geçirdiği tecrübeleri bize aktardıkları bu düzlem ve dışa
vurulan anlatım biçiminin, yani hikayenin “ilkel” toplumların fantastik
hayalleri olmadığını, geçmişten günümüze kadar gelebilen değerli hatıraları dile getirdiklerini anlatan (Fromm, 2017, s.189) bir anlamı tanımlamaktadır. Sosyal medya paylaşımlarında yaratılan bu hikayelerle bireyler
kendilerini istedikleri şekilde, gündelik hayatta olamadıkları veya olmak
istedikleri her karaktere bürünebilmekte, istedikleri her şeye sahip olabilmeyi konumlandırmaktadır (Van Dijk, 2016, s.254- 257). Bu nedenle
sosyal medya bireylerin kendi dönüşümlerini izleyebildiği bir alan olarak, ağ toplumunun insanlara “sosyalleşebilmeleri” ve kendi hikayelerinde kendi mitlerini yaratabildikleri ortam sundukları tüketimin bir “hediyesi”dir. Sosyal medyadaki bu kurguda hikayeler ve bu hikayelerdeki
kahramanlar ve benlikler görünürde hiçbir gizeme maruz kalmadan, açık
açık sunulmaktadır. Ancak sunulan rol; bireylerin kendi kurguladıkları
setlerde, sunmak istedikleri performansa en uygun düşen vitrinlerinde,
mitlerin ve kahramanlık mitinin bu paylaşımlarda gösterişçi tüketim ekseninde sunulduğu da dikkat çekicidir.
Bize gereken yalnızca aynı etnik, ulusal ya da ideolojik kabileden gelenlere değil, dünyayı paylaştığımız bütün insanların kendilerini özdeşleştirmelerine yardım edecek mitler, (Armstrong, 2017, s.123) sıradan üründe
bile arzu, güzellik, mutluluk, iyi hayat imgeleri iliştirilerek tüketime dönüştürülen tüketim dünyasında (Featherstone, 1991, s.39) bir işaretler
sistemi olarak sunulmaktadır (Altınay ve Yüceer, 1992, s.11) Bu sunumda
da karşıtlıkların birlikteliğine ve bütünlüğüne ev sahipliği yaparak dialek409
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tif bir yapıyı barındıran özelliği ile hayatın modelleneceği formatı oluşturmayı hedeflemektedir. Tüketim ideoloji ile birlikte değerlendirilen mitler,
sosyal medya aracılığıyla hayatın ve kimlik duygusunun odak noktasında
konumlandırılırken, bireyin kendini algılayışı ve konumlandırışını yapılandırmakta, çoğunluğun onayını da eklemleyerek ve estetize ederek bireyin ideal benliğini yaratmasını temellendirmektedir.
Mitler, kendilerini sembol dili aracılığı ile ifade eden geçmiş zaman bilgelikleri ve özdeyişleridir (Fromm, 2017, s.190). Mitoloji günümüzdeki
anlamıyla teolojiyle değil, insan yaşamıyla ilgiliydi. İnsanın içinde yaşadığı sorunlu durumla baş edebilmesine yardım etmek üzere, insanlara nereden gelip nereye gittiğini bildirmek, dünyadaki yerlerini ve doğru yönü
bulmaları için yardım etmek üzere kurgulanmıştır (Armstrong, 2017,
s.10- 11). Mitoslar insanların tanrılarla ilişkilerini düzenleyen kutsal rehberler olarak (Mutlu, 2017, s.24) sosyal medyada yaratılan mitlere benzer
şu özellikleri göstermektedir (Klaus, 2010, s.266):
•
Dünyaya Karşı Gelmede Huşu ve Gizem Duygusu Uyandırmak;
•
Dünyaya Sembolik Bir İmaj Vermek;
•
Sosyal Düzeni Korumak
•
İnsanlığı Kozmosla Uyumlu Hale Getirmek
3. Sosyal Medyada Kendi Mitolojik Kahramanını Yaratmak

Sosyal medya aynı zamanda tüketim ve enformasyon bulma işlevlerinin
çok ötesinde değiş tokuş ve işbirliği ağıdır, çağdaş toplumların kişisel ve
sosyal ihtiyaçlarından doğmaktadır (Van Dijk, 2016, s.254- 257). Nesillerin mitolojilerine yeni söylenceler katmasının sebebi; her yeni dönemin
yeni ihtiyaçları, yeni sorunları ve yeni keşifleri beraberinde getirmesidir
(Mutlu, 2017, s.13). Metaların maddi kullanım değerlerinin önemsizleştiği, tüketimin geçici bir prestij haline gelerek nesnelerin meta niteliğinin ortadan kalktığı kültürlerde (Stauth, Turner, 1994,s.260) önemli bir
değer olarak aktarılan özgürlük ve paylaşım (Şaylan, 1999, s.87) seçme
özgürlüğü, tercih etme özgürlüğü, beğenme özgürlüğü şeklinde ayrıntılandırılırken, kendi kimliklerini ve yaşam tarzlarını algılamayı ve benliklerini sunmayı anlamlı hale getirmektedir
Lasch’a göre sanal âlemdeki mikro dünya ile ortak dünya kurma arzusu
bireyin narsistik eğiliminden gelmekte ve bedeni hapishanesinden kurtararak özgürleştirmeyi hedeflemektedir. Narsizm, bireyin kendi çevresiyle
ilişkisinde kapalı birim kurduğu duruma işaret etmektedir ( Robins, 1999,
s.92). Mitler, insanların sezgileriyle algıladıkları bir gerçeğe belirgin bir
biçim verir (Armstrong, 2017, s.10) Mitolojiler ait oldukları toplumları
doğaüstü çizgilerle yansıtan aynalar gibidir. Toplumların kendilerine has
birçok özelliği mitolojilerine de sirayet etmişti. Birçok mitolojik tanrı ve
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tanrıça, benliğinde ortaya çıktığı toplumun kültürel, karakteristik ve hatta fiziksel özelliklerini taşımaktadır (Mutlu, 2017, s.16).
Her yeniçağ yeni bir kahraman gerektirir. Geçmişte insanlar kendilerini
küçük gördükleri için kahramanlara hayranlık beslemişlerdir ve kendilerinin de birer kahraman olabileceğine pek azı inanmıştır (Zeldin, 2003,
s.454-455). Ancak günümüzde teknolojinin gelişmesiyle durum farklılaşmıştır. Sosyal medyada paylaşım yapan bireyler, günümüzün kahramanları olarak görülmektedir. Özellikle sosyal medya hızlı paylaşım ve hatta
canlı yayın olanağı sunması nedeniyle bireylerin etkileme ve denetim konularındaki ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin cevap verebilmekte ve kendilerini dinleyecek birini bu alanlarda bulmaktadırlar. Ayrıca Niedzviecki,
insanların sosyal medya aracılığıyla yaşamlarını eğlence sektörünün hizmetine sunduğunda, bu durumun o kişiye başka biri olma gücü verdiğini
ve bu sayede bireylerin olmak istedikleri kişi gibi davranabildiğini, gerçekte olduğu insandan kaçabildiğini belirtmektedir (Niedzviecki, 2010,
s.39). Bu durum bireyin kurgu performansta kahraman olmak, kahramanlık mitini konumlandırmak, performansın başarısını da şekillendirmekte, işini kolaylaştırmaktadır.
Mitin öykünmeye ya da katılıma yöneltmelidir (Armstrong, 2017, s.122)
yaklaşımı, özellikle sosyal medya hızlı paylaşım ve hatta canlı yayın olanağı sunması nedeniyle bireylerin etkileme ve denetim konularındaki ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin cevap verebilmesi bu küllerinden yeniden
doğmayı mümkün kılmaktadır.
4. Sosyal Medyada Vitrin ve Mitolojik Benlik Sunumu

Sosyal medyanın bireye sağladığı birçok katkının yanı sıra, bir diğer katkı
da kendi “avatar”ını yaratmasına olanak vermesidir. Bireyin sanal dünyaya kendi resmi bilgileri ile kayıt olması gerekmediğinden, hayallerindeki
bireyi yaratarak onu yaşatabilmekte, bu kimlikle arkadaşlıklar edinebilmekte ve yalnızlığını giderebilmektedir. Ayrıca birey sosyal medyada, görünmeden görme özelliğine de sahip olmasıyla başka hayatları sorgula(n)
madan izleme, takip etme ve gözetleme hakkını kendinde bulmaktadır.
Dolayısıyla sosyal medyanın sağladığı bu güç, bireyin tanrısallık gücü düşünü de içermekte ve olağanüstü duygulara kapılmasına aracılık etmektedir (Güz ve Şahin, 2018, s. 237). Mitoslar, etkin oldukları toplumların
fertleri tarafından kutsal ve doğru olarak kabul edilir. Her mitoloji, aynı
kültüre ait birçok mitostan ve bu mitoslarda bahsi geçen tanrılardan, kahramanlardan ve doğaüstü varlıklardan oluşur (Mutlu, 2017, s.23) İnsanlar artık kendisini dinleyecek birini tercih etmekte (Zeldin, 2003, s.455),
bu dinleme işi de sosyal medyadaki kurgusal kahramanlar tarafından yerine getirilmektedir.
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Bireylerin sosyal medya mecrasında özellikle de hiç tanımadıkları ve belki de hiç tanışma olasılığı olmayan bireylerle ilk karşılaşmasında ilk izlenimde karar vermek için kullandıkları vitrinler ve performanslar yani
kişi profilleri ve postlarıdır. Dolayısıyla bireyler kendilerini sunarken bu
çerçevede seçtiği mecraya uygun işaret araçlarını tespit edip kullanarak
olduğu veya olmak istediği benliğin sunumuna vurgu yapmaktadır. Özellikle Goffman’ın terminolojisinde seyirci yerine kullandığı gözlemci kavramı, sosyal medya iletişimine fazlasıyla uymaktadır. Sosyal medyadaki
seyirci çoğu kez gözlemcinin de ötesinde Niedzviecki’nin tabiriyle “dikizci” olarak da tanımlanabilir. Sosyal medyada birey görünmeden görme
eylemine yatkındır (Niedzviecki, 2010, s.65).
Ne kadar fazla sanal vakit geçirilirse, oradaki sosyal ağ da o denli büyür,
örneğin insan oynadığı oyunda giderek daha başarılı olur, sanal dünya
giderek daha güzel bir yer haline gelir (Feindel, 2019, s.24). İnsanlar şu
anda tıklanma ve izlenme oranlarına, gişe başarısına, kısaca sayılara indirgenen bir toplumda yaşamaktadır (Niedzviecki, 2010, s.65). RonTaffel’e göre insanlar, gerçek ailelerinden çok ticari popüler kültüre ve emsal
yaratan ilişkilere önem verip takip etmektedir. Popüler kültür hikâyeleri
ile de sıradanlığa rağmen özel, süper, fark edilir, keşfedilir ve başarılı olunabilir, kişilerin kendi hayatlarının hikayesini değiştirebileceği mesajları verilmektedir (akt. Niedzviecki, 2011, s.91). Bu ortamlarda yaratılan
sanal kahramanlar gündelik hayatın bir parçası haline gelmiştir. İşte bu
alanların bireye kendini ifade etme, hayalindeki “ben”i gibi yaratma, kendi hikayesinin kahramanı olma imkanı sunması, bu alanları vazgeçilmez
alanlar olarak konumlandırmaktadır.
Sahip olmak duygusuyla dolu insanlar, varlıkları ile kendilerini bu alanlarda daha kolay ifade edebilmekte ve bu şeylere sahip oldukları için
kendilerine güvenmektedir (Fromm, 2016, s.58). İlişki kurduğu başkaları
tarafından önyargısız olarak kabul gördüğünden, gerçekte sosyal ilişkileri yürütemeyecek kadar emniyetsiz bir dünyada, kendilerini emniyette
ve her şeyin kontrol altında olduğunu hissettikleri için sosyal medyada
iletişim kurmayı ve eylemde bulunmayı çok daha güvenli bulmaktadırlar (Feindel, 2019, s.39-44). Kalabalıklar içinde yalnızlık çeken bireyler
(Ellul, 1998, s.67) sanal dünyada hakkı olduğu halde yoksun bırakıldığı
bütün ödüllere, bu kendini gösterebildiği alanlarda sahip olabilmekte,
sihirli yaratıcı güç yanılsamasını yola getirebilmektedir (Robins, 1999,
s.148). Bu nedenle bireyler, bu alanlarda kimliklerini, toplumsal statülerini hep sahip oldukları üzerinden tanımlamakta, vitrinlerini ve setlerini performanslarına bu şekilde hazırlamaktadır. Burada temel amaç ise,
bunlarla kişileri etkilemeye çalışması (Güz ve Şahin, 2018, s.245) ve kendi
hikayelerinin kahramanı olmasıdır. Geleceğin üretim yapmaktan çok, tü412
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ketimden beslendiği hedonist yapısında (Urry, 1995, s.287) tüketicilerin
doyum, bağlılık, kimlik ve ait olma duygularını temel alan tüketim, gösterişçi tüketim (Broadbent, 2003, s.48), sosyal medyadaki paylaşımlarla da
kendi kahramanını yaratmaya aracılık etmektedir.
5. Sosyal Medyada Mitolojik Kahraman Olarak Bloggerların Benlik
Sunumunun Instagram Örneğinde Analizi

Teknolojik gelişme yoluyla 21. yüzyılda kahramanlar tekrar tekrar ortaya
çıkmakta, yaşamaktadırlar ve yeni varoluş dünyalarında yeni mitler yaratmaktadırlar (Klaus, 2010, s.369). Bazı zamanlarda da efsanevi kahramanların aslında ölümlerinden sonra başkaları tarafından ilahi özelliklere
atfedilen ve bu nedenle kahraman olarak kutlanan gerçek insanlar olduğu
iddiasını gündeme getirmektedirler. Segal’a göre (2005), geleneksel mitolojik kahraman 20. yüzyılda ölmedi, ancak dönüştürüldü ve “modern
kahraman” şeklinde var olmaya devam etmektedirler (akt. Klaus, 2010,
s.364). İşte modern kahramanların en iyi örneğini de Instagram fenomenleri oluşturmaktadır. Hayatının her detayını sosyal medyada paylaşan
kahramanlar, bu paylaşımlarında gösterişçi tüketim kahramanları olarak mitolojik kahramanlarla benzer özellikler göstermektedir. Hayatının
her anını bu hikayenin kahramanı gibi paylaşan bireylerin sunduğu benlik profili gösterişçi tüketim izlerini taşımakta ve sundukları benliklerle
kendi hikayesini yaratmaktadır. Bu anlamda çalışmada kişiselleştirilmiş
ve kurgusal paylaşımların yapıldığı, insanların “kahramanca eylemlerini”
inşa ederken bireyin rolü gereği yansıtmak istediği statüsünü kolaylıkla oluşturabildiği ve kurguladığı vitrin olarak sosyal medyada günümüz
dünyasının gösterişçi tüketim kahramanlarının, mitolojik kahramanlarla
olan benzer yönlerinin ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır. Bu amaca
yönelik olarak 5 Mayıs 2019 tarihinde Instagramda “moda” hashtagi ile
paylaşılmış olan fotoğraflardan ürün satış ve pazarlama fotoğrafları haricinde kalan fotoğrafların ilk 6 tanesi seçilmiş, örnekler mitsel benlik sunumu açısından incelenmiş ve sunulan benlik profili gösterişçi tüketim
bağlamında şu şekilde analiz edilmiştir:
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GÖSTERİŞÇİ
KAHRAMAN
OLARAK
GÖSTERİŞİ
İDEALİZE ETME
GÖSTERİSİ
“Olmak İstediğimizle İlgili Tüketmek “(Mutlu Olma,
Beğenilme, Takdir
Edilme, Onaylanma)
“Düşsel Bir Görüntü İçin Fazlasıyla
Tüketmek”
“Hayran Olunmak
İçin Sahip olmak”
“Gösterişçi Tüketimin İzleri”
(Ölüm deneyimi ve
yok olma korkusu
Mitler, bilinmeyenle,
dile getirmek için
uygun sözcükleri
bulamadıklarımızla
ilgilidir )
Mitoloji, nasıl davranmamız gerektiğini öğretir. Mitoloji
bizi, bu dünyada ya
da öbür dünyada
uygun adımı atmak
için doğru ruhsal ya
da psikolojik duruşa
getirir.

PERFORMANS
SUNMA VE
SERGİLEME

“Harcayarak
İletişim Kurma
Performansı”
“Kendini Gerçekleştirme ve
Gösterme Performansı”
“Statü Eksenli
Performans”

“Ben De Varım
Performans”ı

“Otoriteye Karşı
Gelme Performansı “
“Kendini Gösterme Performansı “

“Kendini İfade
Etme Performansı”

“Kendini Başkalarından Farklı
Algılama Performansı”

SEMBOLİK
VİTRİN ÜRETİMİ
VE KİMLİĞİ
TÜKETİMLE
GÖSTERME
“Metafor Gösterme”
“Mış gibi görünme”

“Hayalleri Gösterme “
“Otoriteyi Gösterme”,
“Tanrılar Dünyasını
Gösterme”
“Gücü gösterme”

“Kendini Kutsama”
“Tanrılarla Özdeşleşme “

“Popülariteyi Gösterme”
“Anda Yaşamayı
Gösterme”

(En güçlü mitler
aşırılıkları konu
edenlerdir; bizi yaşadığımız deneylerin
ötesine geçmeye zorlarlar Mitoloji kendi
dünyamızla birlikte
var olan ve onu destekleyen başka bir
düzlemden söz eder.
Tanrılar dünyası
adı da verilen, gözle

görülemez, ama daha
güçlü bu gerçekliğe
inanış mitolojinin
temelidir)
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GÖSTERİŞÇİ
KAHRAMAN
OLARAK
GÖSTERİŞİ
İDEALİZE ETME
GÖSTERİSİ

PERFORMANS
SUNMA VE
SERGİLEME

“Olmak İstediğimizle İlgili Tüketmek” (Mutlu
Olma, Beğenilme,
Takdir Edilme,
Onaylanma)

“Harcayarak İletişim Kurma Performansı”

“Düşsel Bir Görüntü İçin Fazlasıyla Tüketmek”
“Hayran Olunmak İçin Sahip
olmak”
“Gösterişçi Tüketimin İzleri”(Ölüm deneyimi ve
yok olma korkusu
Mitler, bilinmeyenle, dile getirmek için uygun
sözcükleri bulamadıklarımızla
ilgilidir )
Mitoloji, nasıl
davranmamız
gerektiğini öğretir. Mitoloji bizi,
bu dünyada ya da
öbür dünyada uygun adımı atmak
için doğru ruhsal
ya da psikolojik
duruşa getirir.

“Kendini Gerçekleştirme ve
Gösterme Performansı”

“Statü Eksenli Performans “
“Ben De Varım
Performansı”

“Otoriteye Karşı
Gelme Performans”ı

“Kendini Gösterme Performansı “
“Kendini İfade
Etme Performansı”
“Kendini Başkalarından Farklı
Algılama Performansı”

SEMBOLİK
VİTRİN ÜRETİMİ
VE KİMLİĞİ
TÜKETİMLE
GÖSTERME
“Metafor Gösterme”
“Mış gibi Görünme”
“Hayalleri Gösterme “

“Otoriteyi Gösterme”,
“Tanrılar Dünyasını
Gösterme”,
“Gücü gösterme”

“Kendini Kutsama”
“Tanrılarla Özdeşleşme”

“Popülariteyi Gösterme “
“Anda Yaşamayı
Gösterme”

(En güçlü mitler
aşırılıkları konu
edenlerdir; bizi yaşadığımız deneylerin
ötesine geçmeye zorlarlar Mitoloji kendi
dünyamızla birlikte
var olan ve onu destekleyen başka bir
düzlemden söz eder.
Tanrılar dünyası

adı da verilen, gözle
görülemez, ama daha
güçlü bu gerçekliğe
inanış mitolojinin
temelidir)
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6. Sonuç
Sosyal medyada yapılan paylaşımların sosyal para haline geldiğini, bireylerin bu yolla statülerini sergileyebildikleri, sosyal statü sinyali verebildiklerini belirtilmektedir. İnsanlar her paylaşımında bir önceki paylaşımlarını demode yapmakta, moda olmak için sürekli hayatları ile ilgili yeni
paylaşım yapmak zorunda kalmaktadır. Bu paylaşımlarda birer mitolojik
kahraman gibi hayatının her detayını paylaşan bireylerin sunduğu benlik profilinin gösterişçi tüketim bağlamında, vitrin olarak sosyal medyada
günümüz dünyasının gösterişçi tüketim kahramanlarının, mitolojik kahramanlarla olan benzer özellikler taşıdığı dikkat çekicidir. Günümüzde
teknolojinin gelişmesiyle sosyal medyada paylaşım yapan bireyler, günümüzün hayran olunan kahramanları olarak görülmektedir. Özellikle sosyal medya hızlı paylaşım ve hatta canlı yayın olanağı sunması nedeniyle
bireylerin etkileme ve denetim konularındaki ihtiyaçlarına daha hızlı ve
etkin cevap verebilmekte ve kendilerini dinleyecek birini bu alanlarda
bulmaktadırlar. Sosyal medya platformlarında bireyler olmak istedikleri
kişi gibi davranabilmekte, buna uygun içerikler ve görseller paylaşmakta, adeta kendi kahramanını yaratarak, bu kahramanın hikayesini paylaşmaktadır. Bu durum sosyal medyada gösterişçi bir kurgu performansı
gerçekleştirmesinde onun işini bir hayli kolaylaştırmaktadır. Bu performansta kahraman olmak, kahramanlık mitini konumlandırmak, performansın başarısını da şekillendirmektedir.
Hayalindeki olmak istediği kahramanı yaratmada sanal âlemdeki mikro
dünya ile ortak dünya kurma arzusu bireyin narsistik eğiliminden gelmekte ve bedeni hapishanesinden kurtararak özgürleştirmeyi hedeflemektedir. Sosyal mecralarda paylaştıklarıyla tıpkı mitolojik tanrılar gibi
kendilerini gösterme ve insanların meraklarını gidermede de tüketim ve
özellikle gösterişçi tüketim önemli bir boyut olarak kullanılmaktadır. Ait
oldukları toplumları doğaüstü çizgilerle yansıtan aynalar olarak mitolojiler, birçok mitolojik tanrı ve tanrıça, benliğinde ortaya çıktığı toplumun
kültürel, karakteristik ve hatta fiziksel özelliklerinin bireylerin sosyal
medyadaki paylaşımlarına yansıması da dikkat çekicidir.
Her yeniçağ yeni bir kahraman gerektirir felsefesinin yansıması olarak
yeniçağın kahramanları olarak sosyal medya kahramanları, “insanın kendinde de bir parça kahramanlık, cesaret olmalıdır” örneği olarak cesurca paylaşımlar yapmaktadır. İnsanlığın gelişimine, dönüşümüne şahitlik
eden hikayelerinde kutsal anlatı biçimini kullanan gösterişçi tüketim
kahramanları olarak, olmak istediği ideal ben’i yaratmada gösterişçi tüketimin izlerini paylaşmakta ve olmak istediğiyle ilgili düşsel bir görüntü
çizmektedir.
Sosyal medyada sembolik bir dil kullanarak, insanlığın dini ve felsefi gö416
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rüşleri ile ruhun geçirdiği tecrübeleri bize aktardıkları bir düzlem ve dışa
vurulan anlatım biçiminin paylaşıldığı hikayeler, kişinin hayallerindeki
“ben”in odak noktasını oluşturmaktadır. Sosyal paylaşım alanlarında anlam, hikayelerin yaratıldığı ortamlarda bireyler kendilerini istedikleri şekilde, gündelik hayatta olamadıkları veya olmak istedikleri her karaktere
bürünebilmekte, istedikleri her şeye sahip olabilmeyi konumlandırmaktadır. Bu nedenle sosyal medya bireylerin kendi dönüşümlerini izleyebildiği bir alan olarak, ağ toplumunun insanlara “sosyalleşebilmeleri” ve
kendi hikayelerinde kendi mitlerini yaratabildikleri bir ortam sundukları
tüketimin ve özellikle gösterişçi tüketiminin bir “hediyesi” olarak tanımlanmaktadır. Sosyal medyadaki bu kurguda hikayeler ve bu hikayelerdeki
kahramanlar ve benlikler görünürde hiçbir gizeme maruz kalmadan, açık
açık sunulmaktadır. Ancak sunulan rol; bireylerin kendi kurguladıkları
setlerde, sunmak istedikleri performansa en uygun düşen vitrinlerinde,
mitlerin ve kahramanlık mitinin bu paylaşımlarda gösterişçi tüketim ekseninde sunulduğu da dikkat çekicidir.
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Öz: Dijital dünyaya erişimin kolaylaşması sosyal yaşamda birçok değişim ve dönüşümü beraberinde getirmektedir. Özellikle bu değişim bireylerin kendilerini ifade
aşamasında sosyal medyayı kullanmasıyla kendisini göstermektedir. Hızlı devinen
gündelik hayat; bilgi alma ve bilgi vermede kullanılan araçların da dönüşümünü geçekleştirmektedir. Sosyal medya bu kapsamda da önemli bir anlam alanı olarak değerlendirilmektedir.
Mitoloji ile ilgili pek çok tanım yapılmaktadır. Bu tanımlardan birine göre mitoloji
bir topluma ait bilinçaltı düşünce yapısının bir dünya görüşü olarak ifadesidir. Mitolojik kahramanlar da bu düşünce yapısının sunumunun aktörleri olarak değerlendirilmektedir. Mitolojik kahramanlar kendi çağlarına ait çekiciliklere, karizmaya sahip
olarak toplumsal olaylara, olgulara çözüm bulurlar. Bu anlamda bu çalışmanın konusunu yeni dünyanın mitolojik kahramanları olarak bloggerlar oluşturmaktadır. Bu
kapsamda çalışmada öncelikle mitolojik kahramanların özellikleri tanımlanacak ve
bunların hangi mitlerle, nasıl algılandığı ve nasıl tanımlandığı blogerler örneği üzerinden analiz edilecektir. Bu bağlamda günümüz dünyasında kendi hayatını blogger
olarak sürdüren ve kişisel çekim ustası olarak değerlendirilen, Anna Dello Russo vbünlü isimlerin hayatları ve söylemleri Instagram sayfaları üzerinden incelenecektir.
Mitolojik kahramanlar ve yenidünyanın mitolojik kahramanları arasında karşılaştırmalı bir analiz yapılacak ve bloggeların kendilerini sosyal medyada kişisel çekim
ustası olarak sunumu ve bireyler tarafından algılanmaları noktasında benzerlikler ve
farklılıklar ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Mitolojik Kahraman, Mitos, Blogger, Karizma Miti
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MYTHOLOGICAL HEROES OF THE NEW WORLD:
BLOGGERS SHARING POSTS IN SOCIAL MEDIA AND
THE CHARISMA MYTH

Abstract: Easy access to the digital world brings many changes and transformations
in social life. In particular, this change is manifested by individuals using social media
in their self-expression stage. Fast moving everyday life; also cause the transformation of the tools used in getting and giving information. Social media is considered as
an important field of meaning in this respect too.
There are many definitions of mythology. According to one of these definitions, mythology is the expression of the subconscious mind structure of a society as a worldview. And mythological heroes are considered as actors in the presentation of this
thought structure. Mythological heroes find solutions to social incidents and phenomena by having charm and charisma of their own age. In this sense, the subject of this
study is bloggers as mythological heroes of the new world. In this context, first of all,
the characteristics of mythological heroes will be defined and through which myths,
how they are perceived and defined, will be analyzed via the blogger examples. In this
context, the lives and discourses of famous names who continue their lives as bloggers in today’s world and who are considered as personal attraction masters will be
examined through Instagram pages, AnnaDelloRussuvb. A comparative analysis will
be made between mythological heroes and the mythological heroes of the new world
and the similarities and differences will be revealed in terms of the presentation of
bloggers as personal masters of social media and their perception by individuals.
Keywords: Social Media, Mythological Hero, Mythos, Blogger, Charisma Myth
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1. Giriş
Günümüzde dijital dünyaya erişimin kolaylaşması ve her bireyin 7x24
içerik üretip, paylaşabilme imkanına sahip olması toplumsal, kültürel
ve ekonomik hayatta da birçok değişim ve dönüşümü beraberinde getirmektedir. Özellikle bu değişim bireylerin dijital dünyada istedikleri
an, istedikleri içerik ve görselleri paylaşarak kendilerini ifade etme şansı
tanınırken, aynı zamanda da bu yenidünyada var olabilmek içinde kendi
çekim alanlarını kullanmalarını da gerekli kılmaktadır. Bu yeni dünyada
yeni dünyanın kahramanlarının kendilerini veya ürünlerini marka haline
getirebilmede kişisel çekim alanı olarak karizma, önemli bir alan olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Etkileme, büyüleme yeteneklerini ifade eden karizma kavramı (TDK,
1988, s. 802), insanları etkileme gücü olarak bireyi diğerlerinden ayıran
ve onu bazı yeteneklerle tanımlayan bir anlama sahiptir. Bu anlam; bireye
kişisel çekim alanı yaratan özellikler bütünü olarak da nitelendirilebilir.
Küreselleşen dünyada iletişim teknolojisindeki gelişmeler toplumsal, kültürel ve psikolojik bir olgu olarak tüketimi ve tüketimi aracı kılan sosyal
medyayı yeni anlam alanları ile yeniden tanımlamaktadır. İnsanların olmak istedikleri ve gerçekleştirmek istediklerine ilişkin yeni anlam alanları yaratan sosyal medya paylaşımları, tüketim üzerinden kimlik duygusunun gelişimini şekillendirmekte ve (Bocock, 2005, s.10) sosyal medyadaki
paylaşımlarla bireyin belli özelliklere sahip olmasını da anlamlandırmaktadır. Sosyal medyada paylaşım yapan bireylerin kendilerini ifade aşamasında büyük öneme sahip olan bir özelliği de karizmatik olmalarıdır. Sosyal medya; eş zamanlı paylaşım yapabilme, diyalojik iletişime açık olma
olanağı sunması, video, fotoğraf gibi görüntü paylaşımı yapılabilme özellikleri açısından kişisel çekim alanı olarak karizmayı önemli bir dinamik
olarak tanımlamaktadır. Bireylerin kendilerini ifade etme, beğenilme, takip etme ve edilme, onaylanma aşamasında sosyal medyayı kullanmasıyla
bu çekim alanının yaratılması zorunlu hale gelmektedir.
Sosyal medyada bireylerin ilişki kurduğu başkaları tarafından önyargısız
olarak kabul görmesi, (Feindel, 2019, s.39) bireylere sanal dünyada hakkı
olduğu halde yoksun bırakıldığı bütün ödüllere sahip olabilme şansının
sunulması, bu alanın sihirli yaratıcı güç yanılsamasını gündeme getirebilmektedir (Robins, 1999, s. 148). Bu nedenle de bireyler Internet üzerinden iletişim kurmayı ve eylemde bulunmayı çok daha güvenli bulmaktadırlar (Feindel, 2019, s.44). Birçok insan kalabalıklar içinde yalnızlık
çekerken (Ellul, 2008, s. 34), gerçekte sosyal ilişkileri yürütemeyecek
kadar güvensiz bir dünyada, İnternetle kendilerini güvende ve her şeyin
kontrol altında olduğu fikrinde hissetmelerine neden olmaktadır (Feindel, 2019, s. 56). Ancak bu avantajlara sahip olmakla beraber, bu alanlar422
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da var olma, rekabeti ve mücadeleyi de beraberinde getirmektedir. Aynı
zamanda bu alanlarda insanlar rekabet içinde beğenilme, takdir edilme,
takip edilme kaygılarını taşımaktadırlar.
Sürekli olarak güncel kalmak suretiyle kontrolü elinde bulundurmanın
ve yetkin olmanın sağladığı emniyet duygusunu yaptığı paylaşımlarda
görmek ve hissetmek isteyen bireyler (Feindel, 2019, s. 56), sosyal paylaşım platformları üzerinden kurulan iletişimde, kendisini sadece istediği
yönüyle süreci şekillendirmek isteğini de beraberinde getirmektedir. Bu
kurguda tıklanma ve izlenme oranlarına, gişe başarısına, kısaca sayılara
indirgenen bir alanda, popüler olma, kabul görme isteğini de gündeme
getirmektedir (Niedzviecki, 2010, s. 65). Bireylerin 7/24 sosyal mecraları kullanabilmeleri bireylerin kendi dönüşümlerini izleyebildiği bir
alan olarak, ağ toplumunun insanlara “sosyalleşebilmeleri” ve kendi hikayelerini açıkça paylaşabildikleri bir ortam sundukları bir alan olarak
nitelendirilmektedir. Bu paylaşımlarda sunulan roller; bireylerin kendi
kurguladıkları setlerde, sunmak istedikleri performansa en uygun düşen vitrinlerinde kişisel çekim ve cazibe alanlarını kullanmanın önemini
açıkça göstermektedir. Bu anlamda performanslarıyla ve paylaştıklarıyla
sahip olduğu olağanüstü özellikler nedeniyle diğer insanlardan farklı ve
ayrıcalıklı olma durumunu oluşturan sosyal medya bloggerları, birer kahraman olarak nitelendirilmekte ve büyük kitlelerce paylaştıklarıyla kişisel çekim ustası olarak tanınmaktadırlar.
İnsanın kendisini yeniden icat edebileceği platformlar olarak da değerlendirilen dijital dünya, (Feindel, 2019, s. 56) bunu gerçekleştirebilmek
için belli özelliklerin ön plana çıkarılmasını gerekli kılmaktadır. Sahip
olmak duygusuyla dolu insanların (Fromm, 2016, s. 10), hızlı devinen
gündelik hayatta dijital dünyada sosyal medya aracılığıyla kendilerini tanımladıkları vitrinlerini oluştururken, bireylerin kendi statülerini, kendi
benliklerini konumlandırmakta ve kitlelerle paylaşmaktadırlar. Bu paylaşımları yaparken de “bir topluma ait bilinçaltı düşünce yapısının bir dünya görüşü olarak ifadesi” olarak mitolojiyi (Takahashi, akt. Akbay, 1998,
s. 192) ve mitolojik kahramanları düşünce yapısı sunumunun aktörleri
olarak değerlendirilmektedir. Mitolojik kahramanlar kendi çağlarına ait
çekiciliklere, karizmaya sahip olarak toplumsal olaylara, olgulara nasıl çözüm buluyorlarsa, yenidünyanın kahramanları olarak da bloggerlar, aynı
şekilde süreci şekillendirmektedirler. Bu anlamda, çalışmanın konusunu
yenidünyanın mitolojik kahramanları olarak bloggerlar oluşturmaktadır.
Bu kapsamda çalışmada öncelikle mitolojik kahramanların özellikleri tanımlanacak ve bunların hangi mitlerle, nasıl algılandığı ve nasıl tanımlandığı seçilen blogerler örneği üzerinden analiz edilecektir. Bu bağlamda
günümüz dünyasında kendi hayatını blogger olarak sürdüren ve kişisel
423
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çekim ustası olarak değerlendirilen ünlü isimlerin hayatları ve söylemleri- Anna Dello Russo vb- Instagram sayfaları üzerinden incelenecektir.
Mitolojik kahramanlar ve yenidünyanın mitolojik kahramanları olarak
bloggerların kendilerini sosyal medyada kişisel çekim ustası olarak sunumu ve bireyler tarafından algılanmaları noktasında benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulacaktır.
2. Karizma ve Karizma Miti

Karizma kelimesi Türkçeye Fransızcadan (charisme) geçmiş ve dilimizde ‘etkileyicilik’ ve “büyüleyicilik” olarak anlam bulmuştur (TDK,
1988, s. 802). Kökeni Antik Yunan’a dayanan Premodern dönemde özel
bir manevi armağanı veya Tanrı›dan gelen ilahi yetenekleri ve güçleri
(geleceği öngörme, şifacılık) ifade eden karizma kavramı (Conger ve Kanungo, 1994, s. 440); Seth Godin tarafından da bir armağan olarak değil,
bir araç olarak nitelendirilmektedir (akt Aslan, 2009, s. 258). Yaygın inanışın aksine karizma insanlarda doğuştan gelen veya kalıtsal bir özellik
olmaktan ziyade, varlığı kişinin bu davranışları sergileyip, sergilemediğine bağlı olan, sözlü olmayan belirli davranışların sonucu, olarak tanımlanmaktadır (Cabana, 2017, s.13).
Alman Sosyolog Max Weber ise bu kavramı toplumsal değişimi hedefleyen güçleri ifade etmek için, bireye özgü bir alan olarak “bireysel olarak
bir şahsı sıradan insanlardan ayıran ve onun doğaüstü, insanüstü ya da
en azından bazı özel istisnai güçlere ya da niteliklere sahip sayılmasına
yol açan belli bir nitelik” şeklinde tanımlamaktadır (Weber, 2005, s. 76).
Bir dizi davranışlar bütünü olarak karizma, aslında bireyin sahip olduğu
gücü, hem de samimi bir insan olduğu izlemini yaratmak olduğuna dikkat
çeken Cabane (2017, s.14) her iki özelliğin altında “Anda Var Olmak” çekirdek bileşenini, yani kişinin anda sıra dışı var oluşunu tanımlar. Karizma aynı zamanda popülarite, fazilet, bilgelikle ve hissi kenetlenmeyle de
açıklanabildiği gibi (Güven, 2015, s. 1-3), bütün kurallara yabancı ve özgül
irrasyonel güç alanı (Giddens, 2000, s. 50) olarak da nitelendirilmektedir.
Günümüzde ise bu anlamlarına ilaveten karizma kavramı “vizyoner”, “dönüşümcü” ya da “ilham verici” kavramları ile beraber kullanılmaktadır
(House, 1992, s. 6). Karizmatik bireylerin başkalarını etkileyecek bazı
özelliklere ve güce sahip olma durumunu ifade ederken, onlar üzerinde
beğeni oluşturabilecek davranışları gösteren popülariteye ve etkileme gücüne dikkat çekilmektedir. Bütün bu davranışların bilinçli ve farkındalıkla
geliştirilebilir olması, bunların kazanılabilen, öğrenilebilen ve geliştirilebilen boyutlara sahip olması bu alanı daha da önemli hale getirmektedir.
Her yeni çağ yeni bir kahraman gerektirir. Geçmişte insanlar kendilerini
küçük gördükleri için kahramanlara hayranlık beslemişlerdir ve kendile424

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

rinin de birer kahraman olabileceğine pek azı inanmıştır (Zeldin, 2003,
s. 454- 455). Beğeni, saygı ve güven oluşturan, her bireyin bilinçli bir çabayla geliştirebileceği ilişkisel ve etkileşimsel sonradan kazanabilen bir
beceriye dönüşen karizma (Cabane, 2017, s. 19), sahip olmak duygusuyla
dolu, varlıkları ile kendilerini ifade edebilen ve bu şeylere sahip oldukları için kendilerine güvenen insanların (Fromm, 2016, s. 58) sosyal medyadaki paylaşımlarında daha da önemli hale gelmektedir. Bir zamanlar
fatihlerin kahraman sayıldığı durumlardan, kendisini dinleyecek birini
tercih ettiği durumlara geçişte (Zeldin, 2003, s. 455) karizma bu izlenmeyi ve dinlenmeyi sağlamada önemli ayrıcalık sağlamaktadır. Kendilerini
ifade etme aşamasında sosyal medyayı kullanmasıyla kendisini gösteren,
hızlı devinen gündelik hayat; bilgi alma ve bilgi vermede bu dijital dünyadaki paylaşım alanları, bireylerin kendi statülerini, kendi benliklerini
konumlandırdıkları ve kitlelerle paylaştıkları bir nitelik kazanmıştır. Bütün bunları yaparken de paylaştıklarının takip edilmesinde, kabul edilmesinde, onaylanmasında ve beğenilmesinde etkileme gücü, popülarite
ve kişisel çekim alanı olarak karizma önemli bir bileşen olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kendini fark ettirme ve “ben de varım” demenin ve kendini
ifade etmenin bir aracı olarak bu paylaşımlarda, fark edilme arzularını
tatmin etmek için başvurdukları bir yol olarak sanal karizma miti ve güç
ve otorite eksenli bir performans alanı olarak nitelendirilmektedir.
3. Karizma Eksenli Performans Alanları Olarak Vitrinler

Sosyal medya alanlarındaki bireyin geçmiş, bugün ve gelecek anlayışını
içeren kimliğinin kurulmasına öncülük eden kişisel anlatılar, ortak anlamları paylaşım alanları olarak değerlendirilmektedir. Bu paylaşım alanlarında bireyin ideal benliğini yeniden inşa eden özelliği bireylerin kendi
kimliğini kendisinin ürettiği bir platformu şekillendirirken (Crane, 2000,
s. 23), etkileme güç alanları olarak bazı davranış kalıplarını dikkate almayı gerekli kılmaktadır(Bocock, 2005, s. 74). Goffman tarafından, tutarlı,
süslü ve ustaca dile getirilen bu davranış kalıpları, oynanması ve canlandırılması gereken, gerçek kılınması gereken bir şey olarak tanımlanan karizmanın elde edilmesinin bir aracı olarak da nitelendirilmektedir.
Performans sırasındaki kişi tarafından kullanılan standart ifade donanımı şeklinde tanımlanan bu vitrinler (Goffman, 2016, s. 40) kurgulanmış
performanslar olarak yönetilmesi gereken bir performans olarak da değerlendirilmektedir. Bu performansın yönetilmesinde de mit ve mit kahramanları karizma eksenli önemli misyon yüklenmektedir. Dolayısıyla
sosyal medyanın sağladığı bu güç, tanrısallık gücü düşünü de içermekte
ve bireyin bu alanlarda olağanüstü duygulara kapılmasına aracılık etmektedir (Güz ve Şahin, 2018, s. 237). Bu nedenle sosyal medya bireylerin
kendi dönüşümlerini izleyebildiği bir alan olarak, ağ toplumunun insan425
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lara “sosyalleşebilmeleri” ve kendi hikayelerinde kendi mitlerini yaratabildikleri ve açıkça paylaşabildikleri bir ortam sundukları bir alan olarak
değerlendirilmektedir. Bu paylaşımlarda sunulan rollerin; bireylerin kendi kurguladıkları setlerde, sunmak istedikleri performansa en uygun düşen vitrinlerinde, mitlerin ve karizma mitinin bu yeni dünyanın mitolojik
kahramanları ekseninde sunulduğu da dikkat çekicidir.
Sosyal paylaşım alanları bireylerin kendilerini istedikleri şekilde konumlandırabildikleri, gündelik hayatta olamadıkları veya olmak istedikleri
her karaktere bürünebildikleri, istedikleri her şeye sahip olabildikleri,
bireylerin kendi dönüşümlerini izleyebildikleri ağ toplumunun insanlara “sosyalleşebilmelerinin “hediyesi” olarak tanımlanmaktadır. Sosyal
medya, çağdaş toplumların kişisel ve sosyal ihtiyaçlarından doğan, aynı
zamanda tüketim ve enformasyon bulma işlevlerinin çok ötesinde değiş
tokuş ve işbirliği ağı olarak (Van Dijk, 2016, s. 254- 257) kişilerin sürekli
olarak, onlara hareket ve şevk verecek yeni öğelerin ihtiyacını gidermektedir (Fromm, 2016, s. 100). Kişilerin giderek yalnızlaştığı ve sonunda
çevresinden tümüyle yalıtılmış hale geldiği gerçek dünyadan sanal dünyaya geçişte, sahip olduğu çok çeşitli ilişkileri ve yüzlerce “arkadaşın”
bulunuyor olmasını devamlı kılmada (Feindel, 2019, s. 21), karizma gibi
güç alanlarına sahip olmayı ve bunları etkin kullanmayı tanımlamaktadır.
Aslında bu bir nevi oyundur. Bu oyunlarda ortaya çıkan çeşitli kahraman
motifi öğelerinin seçimi, hikayeleri yaratan ve kahramanları şekillendiren
oyun tasarımcılarının kararlarına (Sennett, 1996, s. 47) ve çekim alanı yaratmaya dayanmaktadır (Bauman ve Raud, 2018, s. 88). Bu oyuna sosyal
medya bağlamından bakıldığında ise kişinin hangi tavır, görenek ve ritüel
çerçevesinden kendi profilini konumlandırdığı, bunu gerçekleştirirken de
etkileme alanı olarak kullanılan bir bileşen olan karizma önem arz etmektedir.
Segal’in dediği gibi “Geleneksel mitolojik kahramanların 20. yüzyılda ölmediğini, ancak dönüştürüldüğünün örneği olarak “modern kahraman”lar olarak bloggerlar (akt. Klaus, 2010, s. 368- 369), mitlerin anlatım tarzını kullanarak, sembol dilini de gündeme getirmektedir (Fromm, 2017,
s. 20). Sembol dilinin temelinde, kişisel tecrübe, his ve düşüncelerin sanki
çevremizde oluşan olaylar ve bunların algılanmasıymış gibi olması yatar.
Sembol dili, gün boyu kullandığımız konuşma dilinden çok farklı bir mantığa sahiptir. Bu dilin mantığında önemli olan zaman ve uzay değil, yoğunluk, anlam ve çağrışımdır (Fromm, 2017, s. 20- 21). Bu anlamda kimlik bileşenlerinin belirleyiciliğinde (Davis, 1992, s. 91) aidiyet, toplumda kabul
görme, başarı üstünlük, güçlü olma çağrışımlarını kullanarak (Sutherland
ve Sylvester, 2000, s. 118) çirkin-güzel, yararlı-yararsız, iyi-kötü olmanın
ötesinde (Baudrillard, 1997, s. 135), bireysel kimlik inşasında, farklılaş426
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mada, seçkinleşmede, yeni bir form şekillendirici olarak tanımlanmaktadır.
4. Karizma Miti Kategorileri

Etkileme gücü ve ilişkisel güç elde etme alanı olarak karizma, beden dilinin, sözcüklerin ve davranışların aynı yönde hareket etmesini tanımlayan;
anda var olmak, güç ve samimiyet gibi üç temel bileşeni şekillendirmektedir. Sanal kahramanların insanların akıllarında hayat bulan ve kendine ait
bir öze ve yaşama sahip olan inancı bütünleştiren tarafı olarak karizma
miti şu dört farklı karizma tarzını gündeme getirmektedir: Odaklanma,
Öngörü, Nezaket Ve Otorite (Cabane, 2017, s. 131-150):
4.1. Odaklanma karizması birincil olarak anda olma algısına dayanır.
İnsanlara orada, tam olarak onlarla beraber olduğunuz, onları dinlediğiniz ve söylediklerini içinize sindirdiğiniz hissini verir. Odaklanma karizması, karizmanın insanların seslerini duyurduklarını, dinlenildiklerini
ve anlaşıldıklarını hissetmelerini sağlayan yönünü oluşturur. Odaklanma
karizmasının bir diğer önemli bileşeni de saygı gösterme becerisidir. Karizmanın temellerinden biri de diğer insanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak olduğunun hatırlanmasıdır. Bu nedenle odaklanma karizmasında ilgi, odaklanma ve anda olma davranışını sergilemek önemlidir.
Bu karizma; tavırlar, yüz ifadesi, beden dili ve özellikle gözlerde görülür.
4.2. Öngörü karizması: Bir karizma kategorisi de Öngörü karizmasıdır.
Öngörü karizması başkalarının ilham almasını sağlar. İnanmayı sağlayan
öngörü karizmasını yansıtmak, belli bir idealle ilgili olarak tam anlamıyla
ikna edici olma ve güven sergileme becerisini gerektirmektedir. Bu
nedenle öngörü karizması güce dayanır. Ancak aynı zamanda temelinde
samimiyet de vardır. Öngörü karizmasına sahip insanlar samimi insanlar
olmayabilir, ancak öngörüleri konusunda güçlü duygulara sahiptirler,
hatta tutkuludurlar. Gerçekten karizmatik olmak için öngörüler, belli
ölçüde asalet ve fedakârlık da içermelidir. Öngörü karizmasına sahip kişiler genellikle kurtuluş vaat ederler: Öngörü karizmasıyla insanları kendinizden çok vizyonunuzla etkilemeniz daha kolay olur. İnsanlar sizin sergilediklerinizi ve gösterdiklerinizi kabul etme eğiliminde olduklarından,
eğer heyecanlı görünürseniz, insanlar heyecan duyacak bir şeyiniz olduğunu varsayarlar. Öngörü karizmasında verdiğiniz mesaj önemlidir. Yani
cesur bir vizyon oluşturmayı ve mesajı karizmatik olarak iletmeyi bilmek
önemlidir. Öngörü karizmanızı iletmenin anahtarlarından biri, tam anlamıyla ikna edici bir ruh halinde olmak, herhangi bir şüphe taşımamaktır.
Öngörü karizması insanlara ilham vermeniz gereken zamanlarda yararlı ve özellikle insanlarda yaratıcılık uyandırmak istediğinizde önemli bir
alan olarak karşımıza çıkar.
427
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4.3. Nezaket karizması da başka bir karizma türü olarak karşımıza çıkar. Ağırlıklı olarak samimiyet ve içtenlik üzerine kuruludur. İnsanların
kalpleri ile bağ kurar ve onların hoş karşılandıklarını, el üstünde tutulduklarını, sarmalandıklarını ve en önemlisi tamamen kabul edildiklerini
hissetmelerine neden olan bir karizma alanıdır. Nezaket karizmasıyla insanlar o kişi ile birlikte aynı yerde bulunduklarında kabul edildiklerini ve
ilgi gördüklerini hisseder ve duygusal bağ kurarlar.
4.4. Otorite karizması, insanların otoriteye gösterdiği tepkinin kökleri
beynimizin derinlerine kazınmıştır. Otorite karizmasına sahip kişilerin
hoşlanılan kişiler olmasına gerek yoktur. Bir kişinin otorite karizması şu
dört göstergeyle değerlendirilir: Beden Dili, Görünüm, Unvan Ve Başkalarının Tepkileri. İkinci olarak dış görünüm de değerlendirme gösterge
alanıdır. İnsanlar biyolojik olarak güce ve statüye önem vermeye, güç ve
statüden etkilenmeye programlanmıştır, çünkü bu içgüdüsel tepki hayatta kalmayı sağlayan önemli bir bileşendir: yüksek statü sahibi insanlar
bize yardım etme ya da bize zarar verme gücüne sahiptir. Bu nedenle
başkalarının statüsünü belirlememize yardımcı olacak ipuçlarına özellikle hassas olması dikkat çekicidir. Giyim kuşam statüyü ve dolayısıyla
da gücü ve de otorite karizmasını değerlendirmede en güçlü ve öncelikli
olarak kullandığımız ipuçlarından birisi olarak değerlendirilir. Dış görünüşle ilgili olarak, otoriter görünmenin kolay yollarından biri pahalı ya
da yüksek statüye ait gibi görünen kıyafetler seçmek otorite karizması
sağlamada önemlidir.
5. Yeni Dünyanın Mitolojik Kahramanları ve Sosyal Medyada
Paylaşım Yapan Bloggerların Karizma Miti Açısından Analizi

Mitolojik kahraman ölürse, yepyeni bir hayata doğacağını öğrenmiştir
(Armstrong, 2017, s. 129). Bu yeniden doğuşta, kendini tanımladığı, anlattığı, kendini kimliklendirdiği, kendini baştan yarattığı ve hikayesini yeniden kurguladığı alanlardan birisi de sosyal medya paylaşım alanlarıdır.
İnsanların akıllarında hayat bulan ve kendine ait bir öze ve yaşama sahip
olan bu alanlar (Kawamura, 2005, s. 16) bilgeliğin en önemli kaynaklarından birisi olarak mitleri, benliğimizin derinliğine inmemize (Fromm,
2017, s. 23) ve gizli yönlerimizi anlamamıza yardımcı olan bir gerçeklik
olarak kurgulamıştır (Armstrong, 2017, s. 10- 11). Kendini ifade etmede
(Qiu, 2015, s. 443) narsistik bir şekilde kendisini mutlu etme şansı yakaladığı bu alanlarda sembolik anlamları kullanarak (Feartherstone, 1996,
s. 58) paylaştıklarıyla insanlara yenidünyanın kapılarını açan bloggerlar,
bireyleri yeni hayatlarla ve yeniliklerle buluşturmaktadır.
Efsanevi kahramanların aslında ölümlerinden sonra başkaları tarafından
ilahi özellikler atfedilen ve bu nedenle kahraman olarak kutsanan ger428
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çek insanlar olduğu iddiasından hareketle (Klaus, 2010, s. 364), sosyal
mecralarda kitleler ile hedonik duygularla buluşmalarına aracılık eden
bloggerlar (Alba ve Williams, 2012, s. 3) Segal’a göre (2005), “geleneksel
mitolojik kahraman 20. yüzyılda ölmedi, ancak dönüştürüldü ve “modern
kahraman” şeklinde var olmaya devam ediyor “ iddiasının örneği olarak
değerlendirilmektedir (akt Klaus, 2010, s.364). Bu tür bir çağdaş kahramanların ilahi niteliğinden ve kutsallıklarından ziyade başarıları nedeniyle hayranlık duyuluyor olması (Klaus, 2010, s. 368- 369) bu başarıda
karizma mitinin önemini gündeme getirmektedir.
Kitle iletişim araçlarının her gün sıradan insanlardan kahramanları ve
“kahramanca eylemleri” inşa ediyor olması (Klaus, 2010, s. 369) bu sürecin şekillendirilmesinde sahip olunması gereken davranış kalıplarını da
tartışmaya açmaktadır. Mitolojik kahramanın öldüğünde, yepyeni bir hayata doğacağını öğrenmesinde, bu yeniden doğuşu; kendini tanımladığı,
anlattığı, kendini kimliklendirdiği, kendini baştan yarattığı ve hikayesini yeniden kurguladığı yer olarak bloglar ve karizmaları ile etkileyiciliği
tanımlayan bloggerlar, insan hayatına ışık tutmakta ve yeni kahramanlar
olarak nitelendirilmektedir. Bedensel arzuların bloggerlar üzerinden deneyimlenmesi tanrısallığı çağrıştırırken, gizemlilik sosyal medya ile sürekli ortada olmasından dolayı ortadan kalkmaktadır.
Bu kapsamda çalışmada öncelikle mitolojik kahramanların özellikleri tanımlanacak ve bunların hangi mitlerle, nasıl algılandığı ve nasıl tanımlandığı blogerler örneği üzerinden analiz edilecektir. Bu bağlam, günümüz
dünyasında kendi hayatını blogger olarak sürdüren ve kişisel çekim ustası olarak değerlendirilen Anna Dello Russo’nun Instagram sayfası üzerinden incelenecektir. Mitolojik kahramanlar ve yeni dünyanın mitolojik
kahramanları olarak bu bloggerların kendilerini sosyal medyada kişisel
çekim ustası olarak sunumu ve hangi karizma mitini kullandığı ortaya
konulacaktır. Bu bağlamda çalışmada kendisini ilk moda blogger’ı olarak
nitelendiren–Anna Dello Russo seçilmiş ve paylaşımları analiz edilmiştir.
Binlerce paylaşımı olan bu bloggerlar hayatlarının neredeyse her anını paylaşmaktadır. Özellikle Russo, hayatını son derece şeffaf yaşamakta, kültürel farktan ötürü çekinmeden sosyal ve özel hayatının her anını
fotoğraflayarak sosyal medyasında paylaşmaktadır. Analiz kapsamında
bloggerın Instagram sayfasında yapmış oldukları paylaşımlar ve veriler
23.06.2019 tarihinde elde edilen verilerdir. Çalışma kapsamında teknolojiyi gündelik hayatlarında yoğun olarak kullanan bir diğer deyimle teknosapiens olan bloggerların karizması karizma miti kategorileri açısından
şu şekilde analiz edilmiştir:
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Anna Dello Russo, 1,64 milyon takipçisi olan, 17 800 adet fotoğraf
paylaşımı yapmış olan bir sosyal
medya fenomenidir. Ünlü olmasının sebebini azimle çalışmasına bağlamaktadır. İnsanların onu
sürekli olarak Internette fotoğraflarını paylaşan birisi olarak tanımladıklarını belirtir. Oysa şimdi
pek çok moda markası ile işbirliği
yapmakta kapsül koleksiyon hazırlamaktadır.
Odaklanma karizması, birincil
olarak anda olma algısına dayanır. İnsanlar orada, tam olarak
onlarla beraber olduğunuz, onları dinlediğini ve söylediklerini
içinize sindirdiğiniz hissini verir.
Russo da takipçileriyle özellikle
yaşadığı “an”ları paylaşması takipçilerini de aynı ortama almaya çalışması, onlara da kendisi
üzerinden anı deneyimletme arzusundadır. Karizma mitinin en
önemli unsuru anda kalmaktır.
Odaklanma karizması insanlara
seslerini duyurduklarını, dinlenildiklerini ve anlaşıldıklarını ve
saygı gösterme becerisinin hissedilmesini sağlar. Bu nedenle
Russo, takipçilerine sürekli cevap
vermektedir.
Bir karizma kategorisi de Öngörü
karizmasıdır. Öngörü karizması
başkalarının ilham almasını
sağlar. İnsanların size inanmasını
sağlamada, Öngörü karizmasını
yansıtmak, belli bir idealle ilgili
olarak tam anlamıyla ikna edici
olma ve güven sergileme becerisi
gerektirir. Russo, samimi payla430
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şımlarıyla öngörü karizmasını kullanmaktadır. Öngörü karizmanızı iletmenin
anahtarlarından biri, tam anlamıyla ikna
edici bir ruh halinde olmak, herhangi bir
şüphe taşımamaktır. Russo da paylaştıklarıyla bu heyecanı yaşatmakta ve Öngörü karizmasında önemli olan mesajı
takipçilerine iletmektedir. Yani cesur bir
vizyon oluşturarak mesajı karizmatik
olarak iletmektedir. Öngörü karizması
insanlara ilham vermeniz gereken
zamanlarda yararlıdır. Russo da özellikle insanlarda yaratıcılık uyandırarak
bunu gerçekleştirmektedir.
Nezaket karizması da başka bir karizma türü olarak Russo!da ağırlıklı olarak
samimiyet ile kendini göstermektedir.
İnsanların
kalpleri
ile
kurduğu
duygusal bağ ile takipçileri tarafından
hoş karşılandıklarını, el üstünde
tutulduklarını, sarmalandıklarını ve en
önemlisi tamamen kabul edildiklerini
hissetmelerine neden olmaktadır. Russo, nezaket karizmasıyla takipçileriyle
birlikte aynı yerde bulunduklarında kabul edildiklerini ve ilgi gördüklerini hissetmektedir. Russo, paylaşımlarında her
zaman insanlarla diyalog kurmakta ve
yazılanların bir kısmını yanıtlamaktadır.
Bireyler yüksek like oranıyla kendilerini
iyi hissedip kendilerine yakın bulduğunu göstermektedir.
Russo, takipçileri tarafından samimi bulunmakta, oldukça fazla like ve yorum
almaktadır Otorite karizması da beden dili, görünüm, unvan ve başkalarının tepkileriyle şekillenmektedir. Russo,
paylaşımlarındaki görsellerde dış görünüşüne özen göstermekte ve her zaman
bakımlı bir imaj yaratmaktadır. Dış görünüşle ilgili olarak da Russo, otoriter
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görünmenin kolay yollarından biri pahalı ya da yüksek statüye ait gibi
görünen kıyafetler seçmektedir.
6. Sonuç

Her yeniçağ yeni bir kahraman gerektirir iddiasından hareketle geçmişte
insanların kendilerini küçük gördükleri için kahramanlara hayranlık beslemeleri ve kendilerinin de birer kahraman olabileceğine yönelik inançları sosyal medyadaki bu vitrinlerde kahramanlık edasıyla kurgulanmış
performanslar ile anlam bulmaktadır. Sosyal medyada her gün sıradan
insanlar, modern kahramanlar olarak, “kahramanca eylemlerini” inşa
ederken ve vitrinlerini kurgularken, karizma mitini etkin bir şekilde kullanmaktadırlar.
Mitolojik kahramanlar kendi çağlarına ait çekiciliklere, karizmaya sahip
olarak toplumsal olaylara, olgulara çözüm bulurken, dijital kahramanlar olarak bloggerlar da interaktivite ile bu yenidünyalarda yaşamakta,
performans sergilemekte, yeni kahramanlıklar göstermekte ve yeni yeni
hayallere kapılmaktadırlar. Bu hayaller ulaşmak için de yeni performanslara ihtiyaç duymakta ve sosyal paylaşımlarını yeniden şekillendirmekte,
yeni vitrinler oluşturmakta ve yeni takipler yapmaktadırlar. Bu takiplerde bloggerlar da popüler olmak, beğenilmek, takdir edilmek ve takip edilmek için karizma mitini etkin olarak konumlandırmak durumundadırlar.
Özellikle yüksek takipçili bloggerların, hayatlarının her anını paylaştıkları görülebilmektedir. Bloggerlar, yüksek takipçi sayısına ulaştıktan sonra
markaların ve hatta lüks markaların da dikkatini çekmekte, takipçilerini
lüks markalara çekebilmek için markalarla işbirliklerine gitmekte, bazen
de kendi yüzleri olarak reklam çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda
teknosapiens olarak adlandırdığımız bloggerların takipçilerine kendilerinin deneyimleyemeyeceği ürünleri, yerleri, anları denetmek üzere de
paylaşımlar yaptığı, takipçilerinin likeları ve yorumlarına yanıt verdikleri,
diyalojik ortam oluşturarak onlarla samimi bir ilişki kurdukları gözlenmektedir. Kendi marka kariyerlerinde aldıkları yolları her fırsatta paylaşmakta, takipçilerine ilham vermeye çalışmakta, onları yaratıcı olmaya davet etmektedir. Aile hayatlarını da sayfalarının konusu yaparak insanların
kalplerine dokunmaya çalışmakta sanki “akraba, yan komşuymuş” hissi
vermektedir. Bütün bunları gerçekleştirirken de bloggerların, anda olma
algısına dayanan odaklanma karizmasını, belli bir idealle ilgili olarak tam
anlamıyla ikna edici olma ve güven sergileme becerisi gerektiren yaşadığı
heyecanları samimi bir şekilde paylaşan öngörü karizmasını, insanlarla
duygusal bağ ve diyalog kurarak nezaket karizmasını kullanması dikkat
çekicidir. Aynı şekilde her daim dış görünüşüne önem veren ve güçlü bir
imaj yaratan otorite karizması da oldukça fazla kullanılmaktadır.
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Öz: Joseph Beuys’un, İkinci Dünya Savaşı’nda uçağının Kırım’da düşmesi, onun değişen ve dönüşen yaşamı ile birlikte sanatsal serüveninin başlangıcını oluşturur.
Ona göre Tatarlar olmasaydı hayatta kalamazdı. Tatarlar onu bulduğunda kendinde
değildir kendine geldiğinde hatırladığı ‘Voda’ (su) diyen sesleri, çadırların keçesini,
yağ, peynir ve süt kokularıdır. Çağdaş sanatın efsane isimlerinden biri olan Beuys’a ait
mit, bu olaydan türetilmiştir. Beuys’u ölümden döndüren keçe ve yağ, onun için bir
“diriliş” dir. Keçe ve yağ kullanılarak yaptığı her yapıt, tüm sırları ile bu canlanmayı
anlamlandırıp, onu ruhanileştirmektedir. Bu çalışmada; Beuys’un kendi sakatlığını
bir hikayeye çevirerek, onun nasıl açık bir niyet beyanında bulunduğuna bakılacak;
onun savaş, faşizm, ulus, travma ve restorasyon için ürettiği yapıtlar incelenecek; bu
yaklaşımı mitsel terimlerle, nasıl başka bir biçime ve anlama dönüştürdüğü sorgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Beuys, Yağ, Keçe, Mit, Şamanizm

1

Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü.
hanifeyuksel@gmail.com
435

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MYTHOLOGY
U LUSLARARASI Mİ TOLOJİ SEMPOZY UMU
PROCEEDINGS BOOK
B İ L D İ R İ K İ T A B I

2-5 May 2019 / Ardahan-Turkey
2-5 Mayıs 2019 / Ardahan-TÜRKİYE
MYTHOLOGYSYMPOSIUM.COM
A R DA H A N . E D U.T R / I S O M

A SHAMANISTIC DECREASE ON THE EARTH WITH
OIL AND FELT: THE MITES OF JOSEPH BEUYS

Abstract: The fall of Joseph Beuys’ plane in the Crimea during World War II, marks
the beginning of his artistic adventure together with his changing and transforming
life. He would not have survived without the Tatars. When Tatars find him, he is unconscious, but when he regained consciousness, he remembers, sounds of the ‘Voda’
(water), tents, oil, cheese and milk smells. The myth of Beuys, one of the legendary
names of contemporary art, is derived from this event. Felt and oil, which turned
Beuys from the dead, is a resurrection for him. Every work he makes using felt and
oil, with all its secrets, makes sense of this revival and spiritualizes it. In this study;
Beuys will turn his own disability into a story to see how he makes a clear statement
of intent; his works for war, fascism, nation, trauma and restoration will be examined;
how it transforms this approach into mythical terms into another form and meaning
will be questioned.
Keywords: Beuys, Fat, Felt, Myth, Shamanism
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Geçmişi çok eskilere dayanan ve dünyanın hemen hemen tüm kıtalarında mevcudiyetini hissettiren ve sürdüren Şamanizm; yaşamı anlamlandırma ve tanımlamaya hizmet etmek üzere oluşturulmuş bir düzendir.
Şamanizm yer yuvarlağında olan ve insan yaşamının biçimlendirilmesine
neden olan tüm istizahlar ruhlar dünyasının dahil olması olarak açıklanır. Şamanizm’in kökeni hakkında kesin sonuçlara ulaşmak çok mümkün
olmamaktadır. Kazılarda buluntular üzerinden yapılan bilimsel incelemelerde Şamanizm’in geçmişinin çok eskilere gittiğini düşündürmektedir.
Şamanın sözcük manası yarından haber veren, sihir yapan, ruhlarla irtibat kuran hastalıkları tedavi eden din adamı olarak tanımlanabilir (İnan,
2015, s. 72-75).
Şaman insanların bedensel ve ruh sağlığını iyileştirir, hastalığı engellemeye uğraşır, bereketi sağlar ve felaketi uzaklaştırır (Bayat, 2010, s.
21-169). Şamanlar insanlar arsında kabul görmüş, öbür tarafla iletişim
kurabilen kişilerdir. Sahip oldukları güçleri, ruhları çağırarak ya da kendi
ruhlarını öteki dünyaya göndermek için kullanırlar (Perrin, 2013. s.1293). Kurgusal olarak kendi menfaatlerini ön planda tutmaz, toplum için
hareket ederek bu olaylarda yer alırlar. Perrin, 2013. S. 12-93). Şamanlar
ruhu materyalist dünyasından ayrıştırarak ruhlar alemine geçebilmekte
ve öbür ruhlarla iletişim kurması ile diğer iyileştiricilerden ayrılmaktadır
(Pratt, 2007, s.51-255).
Beuys’un yaıtları-eylemleri de, “şamanizm” olarak adlandırılabilecek
geniş sanatsal stratejisinin bir parçasıdır. Beuys, insanlarda irrasyonel
ve mistik olanın önemini vurgulamaya çalıştığı doğal malzemeler ve kült
benzeri törenleri kullanmış ve bu yaklaşımları ile Beuys, çağdaş toplumdaki “rasyonel” e karşı çıkmaya çalışmıştır. Sanatını savaş sonrası Alman
toplumunu iyileştirmesi gereken bir sosyal görev olarak algılamış ve her
şeyden önce, Auschwitz’i kuran Nazi korkularının ürpertici sembollerini
iyileştirmek ister. Beuys’un gözünde bu görev daha derin bir yenilik gerektirmektedir ve Ulusal Sosyalizmin asıl kaynağı modern toplumun rasyonelliğinde bulunmaktadır (Džalto, 2015).
İkinci dünya savaşının sarsıntısından yara izleriyle çıkan Joseph Beuys,
zamanının en kışkırtıcı, öngörülemeyen ve elçi sanatçılarından birisi olduğu görülmektedir. Modern sanatın birçok kişi tarafından öfke ve hor
görüldüğü ortamda, genellikle bir şarlatan olarak düşünülmüş ve görevinden alınmış; temsiliyet olarak üzerinde taşıdığı şapka, avcı yeleği ve
uzun palto giyme konusundaki ısrarı ile alay edilmiştir. Bununla birlikte
Şamanizme olan ilgisi alay konusu olurken, cesurca ilan ettiği fikirleri de
bazı kesimlerce kınanmıştır (Cork, 2009).
Uçağının Kırım’da vurulmasından sonra, Tartar göçebeleri tarafından
kurtarılması Beuysian efsanesinin bir parçası olmuştur. Yaralı vücudunun
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hayvansal yağa sarıldığını ve keçe ile örtüldüğünü iddia eden Beuys, dünyanın acilen iyileşmesi gerektiğine dair olgun inancının merkezinde yer
alan bu hikaye ile onu insanlardan “insan olmanın ne anlama geldiğini,
doğanın yaratıklarını, sosyal yaratıkları, özgür ajanları düşünmelerini
sağlayacak” devrimci bir sanat yapmaya kararlı yapmıştır. Ana ilgi alanı dönüşümdür, ona göre bir şeyin simyası diğerine dönüşmektedir. Almanya›nın kuzeybatısındaki Cleves’teki bir çocuk olarak, doktor olmayı
hayal etmesi de dahil olmak üzere, yaşamı boyunca büyülü şifa stratejileri önererek, dünyevi olan tüm fiziksel ya da ruhani hastalıkları sağlığa
dönüştürmek için çeşitli ortamlarında çaba göstermeye devam etmiştir.
1979’da bir röportajında, “belki de sosyal düzeni değiştirme görevim var”
derken; faaliyetlerini, konferans turlarından heykellere kadar birleştiren
büyük amacı da bunu üzerine kurulmuştur. Sadece sanatsal biçimlere değil, aynı zamanda sosyal biçimlere veya yasal biçimlere veya ekonomik
biçimlere ya da tarımsal sorunlara ya da diğer resmi ve eğitimsel sorunlara da. İnsanın tüm soruları yalnızca bir form sorusu olabilir ve bu toplam
sanat kavramıdır (Gotz, 1979, s. 283).
Joseph Beuys’un kim olduğuna dair basit bir soru çok zor bir cevabı beraberinde getirir. Göçebe çoban olarak Beuys, Mesih figürü olarak Beuys,
Şamanist şifacı olarak Beuys, bir öğretmen olarak Beuys, politik devrimci
olarak Beuys, dağınık bir figür ve avangart sanatçı olarak karşımıza çıkar
(Matthews, 1986, s. 13). Beuys post modern sanatın çağdaş kilit karakterlerinden biridir ve o güne kadar süre gelen sanatçı idrakından sanat
mefhumunu da değiştiren mahir kişiler arasındadır. 20. yüzyıl sanatının
dönüşümüne katkısı çok çalkantılıdır. Onun yaşamı boyunca ortaya koydukları farklı açılardan görüntülenmeli ve değerlendirilmelidir. Joseph
Beuys’un yarattığı aurayı daha iyi anlamak için onun başlangıç noktalarını
ve yaşam hikâyesini bilmek kesinlikle gerekmektedir. Bu tür bir gereklilik birçok sanatçının canlı ve karizmatik kişiliği ile ilgili olmasına rağmen
Beuys geçmişi yeniden doğuş hikâyesiyle ve ölüme karşı mücadele etmesiyle derinlikli bir şekilde biçimlendirirken bu kulağa gizemli ve efsanevi
gelmektedir. Gerçekten bir mittir; Joseph Beuys’un kişisel miti. “Niyetim
sembol üretmek ya da tasvir etmek değil, dünyada var olan güçleri ifade
etmekti: Gerçek güçler. Bunu yapmanın eski yolu mitolojideydi. Yeni yol,
sanat ve bilim anlayışıyla daha fazla: tam bilim dediğim şey - doğrudan
gözlemlemenin sonucu” (Flash-Art, 2015).
Beuys’un hayatının bahis olduğu hikâye ya da mit genellikle, işini ve
ayrıca kişiliğinde en önemli şekilde etkileyen olay olarak yorumlanırken,
maneviyatında ve yaşam mütalaasında temel taş olarak kabul edilir. Keçe,
yağ, sıcak ve soğuk, ölüm temaları, yeniden doğuş, Şamanizm, maneviyat
takıntısı ve travmatik yaşam öz olması nedeni ile önem arz eder (Figueiredo, 2016, s. 56).
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Beuys doğal malzemeleri Şamanist gibi kullanırken, insanın doğa ile
olan ilişkisinin ve şifa uygulamalarının gerçekleştiği somut bir insan topluluğunun altını çizmeyi amaçlar. Bu uygulamaların estetik bir amacı yoktur ve Beuys tarafından kullanılan malzemeler, hoş olmayan, kaba doğal
malzemelerden başka bir şey gibi görünmektedir. Kullandığı malzemeler
gerçektir ve yanıltmazlar, buradaki doğrulukta bir çeşit güzellik verir.
O, her şeyin heykelinin yapılabileceğini ifade etmektedir. Yapıtları da
bu anlayışı doğrultusunda, yoksulluk, çürüme ve zamanın sürükleyici gücünü ortaya koymaktadır. Yağ, keçe, tel, tencere, sandalye, karton, kürek,
sosis, oyuncak tren, kızak, çadır, atılan mutfak eşyaları vb malzemeleri
kullanır. Heykellerinin çoğu “eylemleri” sırasında yaratılır. Nesneleri “Eylemlerinde” aktif katılımcılar haline gelir. Ionesco gibi, yoksul nesnenin
gücünü ve bağımsızlığını isyanda gösterir. Bir kalıp yağ barındıran sandalye, izleyiciyi itmektedir. Formlar heykele geçtikten sonra performansa
ve konuşmaya geçtikçe, anahtarın bu düalitede olduğu, kutuplulukların
bir arada bulunduğu: sıcak-soğuk, aktif-pasif, tanımlanmış form, amorf
yapı, yaşam ve ölüm olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır (Tisdale,, 1974, s.
84). Yağ ve keçeyi kullandığı katmanlı heykelleri - akümülatörleri veya
enerjiyi simüle eder - iğrençtir, kir ve pislik hissi uyandırır. Nesnelerin
isyanı gerçek bir isyan haline dönüşür ve izleyiciyi Beuys’un özel gerçekliğinin fantastik örümceğin ağı gibi olumsuz bir çekim kazanırlar. Yağı malzeme olarak seçer, çünkü plastik etkisi yüksektir ve onun için yağ prototip
bir malzemedir. Yağ kullanma nedenim tartışma yaratmak içindi. Yaptıklarımla ulaşmak istediğim şey, yaptın ne söylediği, dilin ne olduğu, yaratıcılığın ve üreticiliğinin ne anlama geldiği gibi konuları tartışmaya açmaktı
(Yılmaz, 2006, s. 276). Heykellerinden bazıları neredeyse tamamen yağdan oluşmakta ve küçük kraterlerle dolu yüzeyleriyle narin ay manzaralarına benzemektedirler. Yapıtlarındaki nesneler ya asi ya da belirsizdir.
1986’da 64 yaşında ölümüne kadar, Beuys (hem doğru hem de yanlış olanlar - hayatı hakkında karmaşık mitleri icat etme eğilimi gösterdi),
‘60’lar ve’ 70’lerin öncü duyarlılıkları ve maneviyatı olan kişisel tarihlerini birleştirdi. Sık sık bir sanat dünyası kaçağı olarak görülmüş ve özellikle
kendi ülkesi olan Almanya’da tartışmalı olmuştur. Beuys’un eylemlerinin
çoğu Anti-Uzay ve Anti-Zaman ile ilgilidir. Yani, doğumdan önce ve ölümden sonra ki fiziksel olmayan zamandır. Tanrı’nın varlığına ilişkin ebedi
soru, son çözümlemede bir uzay ve anti-uzay sorunudur. Beuys’un gerçekleştirdikleri, neredeyse ritüel bir karaktere sahip olan öğretilerinin
özetidir.
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Şekil 1: Joseph Beuys “I Like America and America Likes Me” performansı için René
Block galerisine getirilirken, New York, 1974 (Antliff, 2014, p. 112).

Mistisizm, Beuys’un en güçlü özelliklerinden biridir. Amerika’yı Severim Amerika da Beni Sever adlı performansının tanımı ve analizi ile gözlemlenebileceği gibi, ritüelistik sanat biçiminde aktarılan eşsiz bir felsefi,
ruhsal ve dinsel ilkeler etkisinden dünya görüşü aldığını iddia etmiştir. Bu
performansta üç gün boyunca bir kır kurdu ile baş başa kalma deneyimi
de üstünlük özelliklidir. Buradaki gösteride topluluktan uzaklaşıp, dağda veya ormanda hayvanlarla bir arada yaşama deneyimi bir kır kurdu
üzerinden, genel olarak hayvanlar bütününün ruhsal varlıklarıyla, kendi
ifadesiyle “bu yüksek varlıklarla ve doğal ruhlarla” iletişim kurmanın bir
denemesini yapmıştır. Kır kurdu Kuzey Amerikalı Kızılderililerin mitolojilerinde önemli bir yere sahiptir ve edebiyatları birçok kır kurdu hikayesiyle doludur. Amerika’yı Severim Amerika da Beni Sever performansı sağaltım amaçlı bir politik tavır söz konusudur. Efsanevi öğretilerinde kıtanın
yerli halkları, hayvanı dönüşümsel bir ‘hileci’ olarak nitelendirmektedir.
Avrupalı-Amerikalılar onu küçümsemiş ve zulmetmişlerdir. Beuys‘a göre
çakal, Amerika Birleşik Devletleri takımyıldızının psikolojik travmasıdır.
Beuys Amerika’nın Kızılderililerle ilgili tüm psikolojik travmasına temas
ettiğine inanmaktadır. Denilebilir ki, kır kurduyla bir hesaplaşma yapılması gerekiyor ve ancak ondan sonra bu travmadan kurtulmak mümkün
olabilir. Hindistan, Kızılderili ile olan Amerikan travması. Yalnızca bu güçlü hayvanla ilgili bir anlayış ve hesaplaşma, travmayı kaldırabilir. Beuys
gerçekleştirdiği bu süreç için bir katalizördü (Antliff, 2014, s. 108).
Bu eylemle Beuys, Amerikan travma konusunu ele almak istemiş ve
bu performansla iyileşme sürecini katalize etmeye çalışmış ve şamanın
imajı çağdaş sanat tarihinde herkes için bir kez daha icat edilmiştir. Performans kamuoyuna açık bir performanstır üç gün sürmüştür (Antliff,
2014, s. 107).
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Şekil 2: Joseph Beuys I Like America and America Likes Me Performansı esnasında
keçeye sarılmış biçimde Kır Kurdu ile galeride, 1974.
Erişim Adresi: http://www.sulyon.com/Files/Images/shewakar/performance/josephbeuys-e2809ci-like-america-and-america-likes-mee2809d-performance-1974-4.jpg.

Beuys’un “Amerika’yı Severim ve Amerika da Beni Sever” performansında kullandığı kıyafetler de neredeyse şaman kostümünün aynısıdır.
Beuys’un keçe şapkası, bir şaman başlığına, üçgen metal ve kürkle süslü yeleği benzeri elemanları içeren bir şaman kaftanına, baston, eldiven ve yüksek konçlu ayakkabı da birebir aynı şaman aksesuarlarına karşılık gelmektedir. Baston da bilindiği gibi şamanlar için önemli aksesuarlardan biridir.

Şekil 3: Joseph Beuys America and America Likes Me performansında kır kurdu ile
Erişim Adresi: http://proyectoidis.org/wp-content/upl.

Şekil 4: Joseph Beuys America and America Likes Me performansında kır kurdu ile,
Erişim Adresi: http://66.media.tumblr.com/f618093587e269103a939e1bd5405ea9/
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Beuys bu performansında insanların yaşadıkları dünyadan başka dünyalar olup olmadığını sormaları için özellikle güdülerken, Amerikan yerli kültürüyle ilişki kurmaya çalışmıştır. Beuys’un Eylemlerinde kullanılan
benzersiz sahne ya da sanat objeleri sıklıkla ekolojik bir referansa sahiptir.
‘The Action ‘Twenty four hours’ 1964 adlı eylemie, Wuppertal’daki Galerie Parnass’ta sunulmuştur. İki saplı kürek ile Beuys “dünyayı birlikte
çalışan insanlar için birleşik eylem” önermektedir. Kalp şeklinde olan bu
garip alet, aynı zamanda dünyaya yürekten sevgi ve sıcaklıkla nüfuz etme
ihtiyacının bir görüntüsüdür. Eylem sırasında Beuys, küreğini kalp seviyesinde tutarken, bazen de başının üstüne kaldırıp ve bazen yere çarpmaktadır. Bu performans dünyanın yenilenmesi için gerekli sıcaklık ve sevgi
gibi toprakla ilişkisi açıktır (Tisdale, 1974, s. 84).
Bu performans 24 saat sürer. Şapka, kısa yeleği ve botlarıyla Beuys,
performansın tamamı boyunca beyaz muşamba kaplı küçük bir portakal
sandığı üzerinde durmuş ve ne dinlenmiş ne de yemek yemiştir. Neredeyse ulaşamayacağı yerlerde bulunan nesnelere uzanmıştır. Performans
boyunca yakları asla kutu ile temasını kaybetmez. Gerçek bir fiziksel sıkıntıdan geçtiği yüzünden anlaşılır. Yine de, iki kulplu kürekleri yere çarptırarak kuvvetle hareket ettirmiştir. Bir kayıt cihazı, stammered metinleri
çalar. Şimdi ve sonra Beuys durur ve bir yağ kutusunu dinler. Yüzü kendinden geçmiş bir coşkuyla parlamaktadır. Ayrıca bu performansa başlamadan önce keşiş gibi kendini arınma ve aydınlanma için oruç tutuyor
Beuys birkaç gün oruç tutmuştur (Artnews, 2015).

Şekil 5: Joseph Beuys, 24 Stunden’de (5 Haziran 1965). Galerie Parnass, Wuppertal
Erişim Adresi: https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/434.1997.11/
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Beuys’un performansı, ısırılan yağ parçaları ve eylem sırasında kullanılan nesneler gibi maddi izleri geride bıraktı ve bunlar eylemlerin kalıntıları olarak toplanmıştır. Beuys, kişisel travmanın bir sonucu olarak
başat şifa, yenilenme ve aydınlanma temalarını temsil etmek için özellikle
de yakın bir ölüm deneyiminin ardından artan algıdaki inancı simya, şamanizm ve kendi kişisel deneyimlerinden çizilen çok kişisel bir sembolik
dil geliştirmiştir.
Şef-Fluxus (Chief-Fluxus-Song) başka bir sürdürülebilir eylem. Sekiz
saat boyunca Beuys büyük bir keçe ile sarılır, her iki ucu da iki ölü tavşan
tarafından uzatılır. Beuys’un yanında, ağır bir bakır çubuk içeren, neredeyse eşit uzunlukta bir keçe daha vardır. Bir yağ şeridi duvara paralel
olarak uzanır ve yağ köşeleri odayı (Galeri René Block, Berlin) Beuys ortamına dönüştürür. Bir mikrofon keçe rulosunda gizlidir ve inleme, nefes
alma, öksürme, tıslama ve diğer akustik titreşimler, hepsi büyük ölçüde
güçlendirilmiş ses mesajları gönderir. İşitme, plastik sanat algısı ile yakından ilgilidir. Görsel algı süreci bölümseldir ve şeyleri entelektüel olarak
ele alma eğilimindedir. Şef Fluxus-Song garip bir ayindir, “Benim için ‘Şef’
her şeyden önce önemli bir ses parçasıydı. En fazla tekrar eden, boğazın
derinlerinden gelen, erkek bir geyiğin “öö” şeklindeki bağırmasına benzeyen boğuk bir sesti. Bu, zamanda çok gerilere ulaşan temel bir sesti. Bilgi
veremeden bilgilendiren böyle bir performans her zaman arkasında bir
teoriye, bir programa veya bir hesaba sahiptir. Bu, akustik açıdan, enerjiyi
semantik bilgi formuyla değil sadece taşıyıcı bir dalga kullanarak aktarmak gibidir. Dalga, çoğunlukla hayvanlar aleminde bulunan bir çeşit sesi
taşıyor. Dalga biçimsizdir; semantik ona biçim verecektir. Çıkardığım sesler bilinçli olarak hayvanlardan alınmıştır. Bunu, insan formu dışındaki
diğer varoluş biçimleriyle bağlantı kurmanın bir yolu olarak görüyorum.
Bu, enerji üretiminin sürekliliğini devam ettirmek için sınırlı anlamamızın ötesine gitmenin bir yolu, her biri farklı enerjilere ve yeteneklere sahip olan diğer türlerle dayanışma arayışının bir yolu. Bu, o keçe içinde
duruşumun, bir taşıyıcı dalga gibi, kendi türümün semantiğinin özerk alanının dışına çıkmanın bir denemesi olduğu anlamına gelir. Tabutla yapılan, simgesel bir ölümün deneyimlendiği eski inisiyasyon ritmine benzer
bir şeydi. O koşullar altında (dokuz saat boyunca aynı pozisyonda, yoksun
ve duygusuz, klostrofobi ve acı hissetmeden bir ölü gibi davranarak) korkudan kaçınmak gerçekten çok sıkı bir disiplin gerektiriyor. Bunun gibi
bir aksiyon – ve gerçekten her aksiyon – beni radikal şekilde değiştiriyor. Özel bir anlamda bu bir ölümdür, gerçek bir aksiyondur ve sadece
bir yorumlama değildir. Konu: Bir kişi nasıl devrimci olur? Mesele budur
(Durini, 1997, s. 31).
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Şekil 6: The Chief - Fluxus Chant (Der Chief - Fluxus Gesang), Galery René Block, Berlin, 1964
Erişim Adresi: http://www.frenchandmichigan.com/reading/joseph-beuys-and- martinkippenberger

Hatırlamak garip bir şekilde apaçık bir kelimedir. Beuys’un yaptığı bazı
şeyler ilkel bir kültürün ritüel enkazına benzer. Bir yağ bloğu, bir dizkapağı, balmumundan atılan bir kraliçe arı ya da diğerleri kıyamet sonrası
enkaz gibi gözükse de; büyük, endüstriyel ölçekli çelik kirişler ve dağılmış bazalt kolonlar; hırpalanmış bir minibüsün açılan kapılarından dönen meşaleler ve battaniyeler ile özenle paketlenmiş 24 kızak; süt şişelerinden ve bakır telden dokunulmaz makineler; gazetelerden, sosislerden
ve eski kayıtlardan oluşan karmaşık yapılardan oluşmaktadır. Bunların
yansıra, 1965’de “Ölü bir tavşanla resimler nasıl açıklanır” gibi Beuys’in
kapalı bir mekanda dolaştığı kafasını bal ve altın yaprakla kaplayan, her
resmi özenle açıklayan açıklayıcı, halka açık dersler ve şaşkınlık gösterileri de vardır. Ölü tavşan, kucağındayken, sinir bozucu ve zorlayıcı olan garip derecede güzel olan çalışma yapısı, mantıksal açıklamalara kesinlikle
dirense bile anlam yayar.
Beuys sergi salonunda tek başınadır. Seyirciler bu aksiyonu salona bakan küçük bir pencereden izleyebilmişlerdir. Beuys‟un başı bal ile kaplanıp üstüne altın lifleri yerleştirilmiştir. Beuys‟un oturduğu taburenin
üstünde ve Beuys‟un sol ayağının altında bir keçe parçası bulunmaktadır. Beuys‟un sağ ayağının altında magnetik özelikli bir demir plaka bulunmaktadır ve ayakkabısına bir iple bağlanmıştır. Taburenin altında bir
radyo ve bir kemik parçası yer almaktadır. Beuys, üç saat boyunca, kucağındaki ölü bir tavşana kah galeriyi dolaşarak kah bir tabure üzerinde
oturarak resimlerini açıklamıştır (Moffit, 2005, s. 154). Bu performansta
olduğu alışılmış bir şekilde anlaşılmayı reddetme, Beuys’un yaşamını da
kapsar. Her zamanki yaşam öyküsü verilerini bir arada toplama çabası
olguları peş peşe küçülmüş veya mitos’a dönüştürmüştür.
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Tavşan insanın sadece zihinsel olarak yaptığını gerçek dünyada yapar: kendisini kazar, bir yapı kazar. Dünya içinde kendinde vücut
bulur ve bu kendi başına önemlidir. Veya ben öyle anlıyorum onu,
yani. Başıma bal sürerek kuşkusuz düşünceyle ilgili bir şey yapıyorum. İnsanın kabiliyeti bal üretmek değil, düşünmektir, fikirler
üretmektir. Şüphesiz, bal canlı bir madde (substance) olduğu için,
düşünmenin ölümsel karakteri bu yolla yeniden yaşamsal hale gelmektedir. İnsan düşünmesi de canlı olabilir. Fakat düşünce katı rasyonel de olabilir ve ölü kalır, ve sonra politika ve eğitim alanlarında
da ölümcüllüğünü gösterebilir (Adriani ve diğerleri, 1979, s. 132).

Bu performans dilin ve düşüncenin meseleleri ile ilgiliyken aynı zamanda insanı ve hayvan bilinciyle de ilgilidir. Buradaki tavşan sadece bir
hayvan değil, ölü bir hayvandı. Sahnedeki bu ölü hayvan üretmek için özel
bir güce sahipti (Moffit, 2005, s.153-154). Altının ve balın düşünceyi anlama biçimimizin, bilincin ve ölü bir tavşana resimleri açıklamak için gerekli diğer tüm katmanları vurgularken; keçe ile yalıtılmış sıcak tabure,
kemikten yapılmış radyo, taburenin altına yerleştirilmiş elektriksel parçalar, Beuys’un ayağının altındaki mıknatıslı demir plaka oradaki dönüşüme işaret etmektedir (Moffit, 2005, s. 154).
Beuys’un bu performansı izleyicinin imgelemini en fazla zorlayan aksiyonlardan biridir. Gösteride gerçekleşen, herkesin istençli veya istençsiz
olarak, şeyleri açıklama sorununu, özellikle sanatın ve yaratıcı çalışmanın
ilgilendiği şeyleri veya belirli bir gizem ve soru içeren her şeyi açıklama sorununu fark etmesinden kaynaklandığı düşünülebilir. Bir hayvana bir şeyler anlatmak, yeryüzünün ve mevcudiyetin sırrının, imgeleme hitap eden
anlamını desteklemektedir.
Sonuç olarak sanat kesin olarak, cevaplar sunar. Bununla birlikte, gücü
genellikle çözülmemiş problemlerinde yatmaktadır. Joseph Beuys kendi
eseri hakkında yaptığı açıklamada dinleyicilerini ve okurlarını kesinlikle
cevaplandırmıştır. Bunun bir sonucu olarak, işinin kalbindeki iç gerilimler ve cevaplanmayan sorular nadiren kabul edilmektedir. Beuys’un tercüman otoritesinin kendi uygulaması üzerindeki koşulsuz kabulü, işyerini çevreleyen söylemin, içindeki çözülmemiş merkezi bir soru olan otorite
sorununa değinmemesine neden olmuştu. Bununla birlikte, Beuys’un
çalışmalarının 1960’ların ve 1970’lerin sanatsal ve politik tartışmaları
bağlamındaki önemini anlamak için, bunun içinden geçen iç çatışmaları
ve çözülmemiş çelişkileri ve ayrıca kamuya açık Beuys’u kavramak çok
önemlidir. Sanatçı da bu otorite konusundaki rolünü oynadı. Bir yandan,
işin, sanatçının ve sanat profesörünün geleneksel otorite nosyonlarına,
bir eserin, sanatçının ne olduğu ile ilgili olarak sanat kavramının radikal,
özgürleştirici ve mizahi bir şekilde açılmasıyla sürekli olarak saldırmıştır.
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Bir öğretmen hala gelenek, ofis ve unvan tarafından oluşturulan fonksiyonların ötesinde olmuş ve bunu yapmıştır.
Öte yandan, kendi yorum söyleminin sunumunda, sanatçının rolü hakkındaki ortak anlayışı ortadan kaldırmış ve kendi uygulamasında bir sanatçının sadece bir heykeltıraş veya ressam olamayacağını, aynı zamanda
bir sanatçı, siyasetçi, filozof, tarihçi, etnoloji uzmanı, müzisyen ve benzeri
olabileceğini göstermiştir. Sanatçının modern efsanesiyle tam anlamıyla
bir vizyoner, manevi otorite ya da şifacı rolü ile kamuoyuna imajını yansıtırken, geleneksel olarak kurulmuş bir rol modeline. Bir anda şaşkınlıkla, saçma olmasa da, kendisini bir sanatçı olarak saldırmaya açık bırakan
eylemleri şaşırtarak serbest ve açık tartışmalara yol açmıştır. Bir sonraki
anda, bu provokasyonların anlamını, sanat pratiğinin ideolojik bir gerekçesi olarak, antropolojinin kusursuz bir şekilde örgütlenmiş dünya görüşünü
arayarak, düzenli yollara geri getirecek. Bir yandan, geleneksel olarak değeri güvence altına alan, geçerliliğini ve dolayısıyla sanat ve sanatçıların
otoritesini güvence altına alan her şeyle kumar oynadı, diğer yandan da nihai hakikatlerin elçisi olarak geleneksel ataerkil konumunu üstlenmiştir.
Beuys, olağanüstü karmaşık bir yapıya sahip, her daim katı engel ve
eleştirilerle karşılaşıp kendisini umutsuzca savunan bir hayalperest ve
organize edilmiş yetenekli bir insan olarak tanımlanabilir. Samimiyetle
olayları işleme yeteneğini ve kurgulama gücünü devreye sokan; ne kadar sert bir saldırı olursa olsun, her zaman zirveye çıkan bir sanatçıdır.
Beuys’a göre insanlar arasında sanatın mantıksal cümlelerle anlaşılması
gerektiği konusunda derin bir yanlış anlaşılma vardır. Kendi teorisi, bir
sanat yapıtı hem yaratıcı hem de izleyici adına sanat çalışmasının sonucu
olduğunun samimi bir işbirliğidir ve sanat eseri insana dokunur ve insan
sanat eserini de içselleştirir, bu ikisinin birbiriyle tamamen bütünleşmesi mümkün olmalıdır. Ölüm bilinci tarafından kuşatıldığı andan itibaren
yaptıkları akademisyenleri kızdırsa da bildiği ve inandığını savunan bir
sanatçıdır.
Beuys’un gizlemli tefekkürünün ve toplumsal değişimi hedefleyen
planlarının boyutu şamanizmin sınırını aşmaktadır. Fakat bu görüşü,
Şamanist dünya dizaynını ve yaşam biçimini kendine dahil etmeye yatkın bir düşüncedir. 1944’te geçirdiği kaza ve Tatarların onu keçe ve yağ
kullanarak iyileştirmeleri ile mitleşen öyküsü de, türdeş olarak bir şamanın ayin esnasında sergilediği kurgusal gösterisi gibidir. Bütün bunlarla
beraber çocukluğundan itibaren içerisinde bulunduğu her durum ve ortamın Beuys’a kattıkları ile birlikte Beuys şamanizmden sadece kendisi
ve amacı için uygun olan, öğeleri kullanmıştır. Şamanizm referanslı yöntem, kod ve alegorileri kendi dünya anlayışına uyması ve aynı zamanda
sanatsal kışkırtma taktiğinin etkili bir aracı olması nedeniyle kullanmış
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olma olasılığı yüksektir. Beuys, şamanizmi kendi ütopik düşüncelerine
iliştirirken aynı zamanda bu görüşlere sanat gibi yeni bir ifade yolu da
açmayı istemiştir. Beuys, yaptığı her eylemi, şamanist ilhamlı olanlar da
dahil, Toplumsal Heykel projesinin gerçekleştirilmesinin bir aracı olarak
görmüştür. Bunlar ile birlikte, Beuys’un sanatı simya içeren simge ve alegorik açılımlar da içermektedir. Ayrıca, basit kimyanın temel ruhani biçim
değiştirme ilkeleriyle şamanik uygulamaları arasında yakın bağlantı da
söz konusudur. Şöyle ki, basit kimyasal süreçteki sürekli ölüm ile yeniden
doğum ve gizemli erinlik aşamaları ile şamanistik ritüellerdeki acı çekme,
simgesel ölüm ve yeniden doğum aşamaları arasında açık bir benzeşme
bulunmaktadır. Bu yüzden Beuys’un sanat varsayışındaki kargaşa, eylem
ve biçim öğeleri arasında da niteliksel bir örtüşme tanımlanabilir. Eğer
sanatı bilimle özdeşleşen bir etkinlik olarak tanımlanırsa, nasıl ki bir bilim adamın en önemli eseri kendisinin ruhsal değişimidir, Beuys’un da en
önemli eseri kendi hayatıdır.
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HEFT PEYKER MESNEVİSİNDE SU MOTİFİ
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Öz: Nizamî Gencevî’nin Hamsesi’nde dördüncü mesnevî olan Heft Peyker, Sasânî hükümdarı, İran’ın efsanevî şahsiyeti olan Behram V’in (Behram-ı Gûr) menkıbevî hayatı,
avları, eğlence ve aşk maceralarını konu edinmektedir. Mesnevî, Behram hikâyesinin
ana çerçevesinde 7 ayrı hikâye içermektedir. Hikâyeler, Behram’ın Havernak köşkünün duvarında resmini görüp âşık olduğu ve daha sonra getirtip evlendiği 7 iklim
padişah kızları için yaptırdığı ve haftanın her günü sırasıyla ziyaret ettiği, 7 gezegeni
temsil eden 7 köşkte 7 prenses tarafından anlatılmaktadır. Hikâyelerin konuları, köşkün rengine, temsil ettiği gezegene ve haftanın 7 gününe uygunluk göstermektedir.
Olağanüstü masalımsı unsurlar bakımından zengin olan bu hikâyelerdeki semboller,
işlenen motifler arasında mitoloji ile bağlantısı olan “su” motifi de yer almaktadır.
Hatta mesnevîdeki iki hikâyede “su” konusu önemli bir yer almaktadır. Bu bildiride,
Heft Peyker mesnevîsinde yer alan “Hayr ile Şer” ve “Bişr ile Meliha” hikâyelerinde
önemli bir motif olarak işlenen “su”, “suyu kirletmeme” ve “susuzluk” konusu; halk
kültürü ve mitolojideki suyun kutsiyeti ve kıymeti ile bağdaştırılarak örneklendirilecektir. Ayrıca mesnevîde geçen tabiat unsuru olarak su, dekoratif unsur olarak havuz,
temizlenme işareti olarak havuzda yıkanma ve “su” ile ilgili diğer örnekler üzerinde
de durulacaktır. Heft Peyker mesnevîsine yazılan Türkçe tercümeler arasında 16. yy.
şairi Abdî’ye ait ve konu bakımından tamamen Nizamî’ye bağlı olan Heft Peyker mesnevisi örnek alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Nizamî, Heft Peyker mesnevîsi, su, mitoloji
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MOTIF OF “WATER” IN THE “HEFT PEYKER”

Abstract: The main theme of forth mesnevi in Nizamî’s Hamse Heft Peyker, is legendary life of Behram V’in (Behram-ı Gur)- Sasaniyan prence, Iranian epic figüre, his
hunting, entertainments and love story. Mesnevî, contains 7 different sories in main
story of Behram. Stories are told in 7 manor house by 7 prences who representation
by themself 7 planet. Behram, seeing the portrait of this princes on the wall of Havernak fall in love with all of them and sent for them to marry; then made manor houses
and visit every one of them each day of week and lisen stories telling by them. The
theme of this stories shows suitability with color of house, planet and day of week.
Among the many symbols, the unusual mythic elements which have place in these
stories, there is motif of “water”, which has relation to mythology, too. Moreover, in
two story of mesnevi, the theme of “water” takes main place. In this paper, the main
motif of “water”, the theme of “not pollution water”, “thirsty” in stories of “Hayr and
Sher” ve “Bishr and Meliha”, which take place in Heft Peyker mesnevî, are exampled
and reconciled with “sacred and worth of water” in folk culture and mythology. Also
the “water” as a element of nature, “pool” as a element of decoration and bahting
in pool as a point of become cleaning are stressed in this paper. Among the Turkish
translations of Nizamî’s Heft Peyker, the translation of Abdî, the 16th century poet, is
taken as a sample.
Keywords: Nizamî, Heft Peyker mesnevî, motif of “water”, mythology
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1. Giriş: Heft Peyker Mesnevîsi
Penc Genc adlı Hamsesiyle yüzyıllar boyunca Fars ve Türk şairlerine modellik teşkil etmiş ünlü mesnevî şairi Nizamî’nin Heft Peyker’i Hamsesindeki dördüncü mesnevîsidir. “Behrâm-nâme” olarak da adlandırılan Heft
Peyker mesnevîsi, Sasanîler dönemi hükümdarlarından V. Behrâm (yaban eşeği avından dolayı “Behrâm-ı Gûr” lakabıyla tanınan)’ın tarihî ve
efsanevî şahsiyeti hakkında kaynaklarda bulunan bilgilerle beraber, aşk
ve av maceraları etrafında oluşturulmuştur. Hakkında eski tarihlerde ve
Firdevsî’nin Şeh-nâme’sinde rivayetler halinde bilgiler bulunan Behram-ı
Gûr ’un hükümdarlık, kahramanlık, eğlence ve aşk hikâyesi, “Nizâmî’nin
kalemiyle Heft Peyker (y. H. 593/M. 1197) adı altında ilk defa müstakil
bir mesnevî haline gelmiştir.” Merkezinde Behram hikayesi ve 7 ayrı hikayeden oluşan Heft Peyker mesnevisi, asırlarca İran ve Türk edebiyatlarında birçok mesnevî şairine de örnek olmuştur. “Türk edebiyatında Heft
Peyker konulu mesnevîler daha çok Nizamî’nin eseri tercüme edilerek
veya nazire yoluyla oluşturulmuştur. Türkçe yazılan Heft Peyker konulu
mesneviler, bazen hamseler içinde, bazen de müstakil eser olarak kaleme
alınmışlardır.” (Güzelova 2006, s. 36-37) Bugünkü bilgiler ışığında, Türk
edebiyatında bu konuda “Aşkî, Nevaî, Behiştî, Ahmed-i Rıdvân, Abdî, Atayî
ve Subhizâde Feyzî’nin mesnevîleri mevcuttur. Eski kaynaklarda sözü edilen Ulvî, Kudsî Çelebî, Hayatî (XV. yy.), Trabzonlu Ramazan (XVI. yy.) ve
Lâmi’î’nin Heft Peyker mesnevîleri ise henüz ele geçmemiştir.” (Güzelova
2008, s. 62-65)2
2. “Heft Peyker” ve 7 Sayısı:

Heft Peyker’de yer alan unsurlara baktığımızda eserin arka planında mitolojiye dayalı bir sembolizm yatıyor. Özellikle, mesnevîde 7 sayısı ile ilgili
zengin bir sembolizm gizlidir. Esasen eserin yapı çerçevesi de 7 sayısı etrafında kurulmuştur. 3 Eserin başlığından da anlaşıldığı gibi, Nizâmî Heft
Peyker mesnevîsini “yedi” rakamı üzerine kurmuştur. Eserin merkezini
oluşturan ve başlığı olan “heft peyker” (yedi çehre, suret, şekil, portre) ile
kastedilen, Yemen ülkesinde V. Behrâm’ın yetiştiği Havernak adlı sarayının kapalı bir odasında duvara resmedilen yedi iklim padişah kızlarının
portresidir. Behram, yanında çocukluğunu geçirip prens olarak yetiştiği
2
3
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Heft Peyker mesnevisi hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Hanzade Güzelova, “Abdî’nin Bilinmeyen Bir Mesnevisi: Heft Peyker Tercümesi”, Bilig dergisi, ; Hanzade Güzelova, Abdî Heft Peyker Mesnevisi (İnceleme-Metin-İndeks), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış doktora tezi, Ankara 2008.
Nizâmî’nin Heft Peyker mesnevîsindeki “yedi” sayısıyla ilgili Dr. Muhammed Muin’in
yaptığı Tahlîl-i Heft Peyker-i Nizâmî (Tahran 1338) adlı çalışması vardır. Eserin birinci (Şomare-i Heft) bölümünde eski çağlardan beri çeşitli milletlerde “yedi” sayısının
önemi üzerinde durulmakta; ikinci (Heft Peyker ve Şomare-i Heft) bölümünde ise Heft
Peyker’deki “yedi” sayısının önemi ele alınmaktadır.
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Hira kralı Munzir bin Numan’ın sarayında girilmesi yasak olan gizli bir
odada bu resmi görür ve yedi prensese âşık olur. İran ülkesinin hükümdarı olan babasının ölümü üzerine, geleneklere göre kılıcının hakkıyla
kahramanlık göstererek İran tahtına oturur. O zaman yedi ülkenin krallarından bu güzel prensesleri ister ve onlar için yedi ayrı köşk yaptırır.
“Nizâmî, eserinde Behrâm’ın yedi iklimden getirttiği güzelleri ve onlar
için yaptırdığı yedi köşkü, bu iklimler üzerinde eski gökbiliminde etkileri tasavvur olunan yıldızların mizaç ve özelliklerine göre tasvir etmiştir.”
(Güzelova 2008, s. 7)
Eserde bu yedi güzelin oturdukları köşklerin renkleri, haftanın yedi gününe karşılık eskilerin tasavvurunca göğün yedi
tabakasında bulunan yedi gezegende farz edilen renklerle
uyum içerisindedir. Bu yedi ayrı renkteki kubbeler altında
anlatılan hikayeler, yine aynı renk sembolizmine dayanmaktadır. Behram-ı Gûr haftanın her günü, o günün, temsil ettiği gezegene ve köşkün rengine uyumlu giysiler giyinerek bir
köşkü ziyaret eder. “Ziyaretine eski takvime göre haftanın
ilk günü sayılan Cumartesi (Şenbe) başlar ve ilk olarak siyah
renkli köşkü, daha sonra sırasıyla Pazar günü-sarı, Pazartesi-yeşil, Salı-kırmızı, Çarşamba-pirûze renkli, Perşembe-sandal ağacı renkli köşkü ve son olarak Cuma beyaz renkli köşkü
ziyaret eder ve buradaki prenseslerden ilgili renge uyumlu
bir hikaye dinler. (Güzelova 2008, s. 7)

7 renkli köşkte 7 güzelin Heft Peyker’in baş kahramanı Behram-ı Gûr’a
anlattığı bu ilginç hikayeler ayrıca konuyla uyumlu önemli mesajlar içermektedir. Behram, zevkle dinlediği her hikayeden ders çıkarmakta ve “7
günde siyah renkle başlayıp beyaz renkli köşkte tamamlanan manevi bir
yolculuğu gerçekleştirmektedir.” (Güzelova 2008, s. 7) Bu hikayelerde
göze çarpan olağanüstü varlıklar, kozmik alem, büyülü olayların yanı sıra
aşk ile kahramanlık gibi insan için ulvî değerler; merhamet ile iyilik, sabır
ile kanaatkarlık, tevazu ile tevekkül gibi güzel hasletlerin önemi de anlatılmaktadır.
Ayrıca, yukarıda da bahsedildiği gibi, mesnevînin “çerçeve hikaye” yapısına sahip olması, “hikaye içinde hikaye” yerleştirilmiş olması da ilk defa
Nizamî tarafından bu mesnevîye verilmiş bir kurgu yapısıdır. “Kuşkusuz,
Nizâmî, Heft Peyker mesnevîsinin kompozisyon temelini “yedi” sayısı etrafında kurarken bu sayının kutsiyetinden ve çeşitli kültürlerdeki öneminden haberdar” olup bu sayıyla ilgili sembolizme eserinde genişçe yer
vermiştir.” (Güzelova 2008, s. 2)
“Yedi” sayısı etrafında kurgulanan Heft Peyker mesnevîsinde yer alan mi453

HEFT PEYKER MESNEVİSİNDE SU MOTİFİ

tolojik unsurların arasında “su” ve mitolojiyle bağlantısı olan “suyun kutsiyeti”, “susuzluk” gibi unsurların da işlendiğini gösteren örnekler mevcuttur.
3. Susuzluk

Susuzlukla ilgili mesnevide birçok benzetme yer almaktadır. Ancak bu
konu, mesnevîde altıncı hikaye olan “Hayr ve Şer” hikayesinin merkezî bir
yer almaktadır.
Bu hikayede Hayr ve Şer isimli iki kişinin yolculuk boyunca yaşadıkları
çeşitli hikmetlerle dolu maceraları anlatılmaktadır. Uzun süre çölde yürüyüp susuz kalan Hayr, sahip olduğu iki yakut taşını yol arkadaşı Şer’e bir
yudum su karşılığında uzatarak teklif eder. Ancak Şer daha değerli şeylerini ister, geri alamayacak şeylerini-gözlerini. Hayr, yol arkadaşının bu
acımasızca şartı karşısında dehşete kapılır, önce kabul etmez. Ancak susuzluğu artınca çaresiz kalır. Hikayede Hayr’ın susuzluğu şöyle anlatılır:
“O anda Hayr’ın gözüne iki damla su gibi görünen iki yakut taşını Hayr yaladıktan sonra susuzluğu geçmemiştir. Bunları Şer’e uzatarak bir yudum
su istemektedir.” (Nizami-i Gencevî 2004, s. 138)
Hayrın susuzluğu o kadar büyüktü ki, bir yudum su karşısında dünyanın
tüm güzellikleri ve acıları onun için önem yitirmişti. Suya duyduğu dayanılmaz hasret aklını kararttı ve Şer’in bu acımasızca teklifini kabul etmeye
zorladı. Şer bıçağını çıkarıp Hayr’ın gözlerini oydu; sonra da elindeki yakutları aldı ve bir yudum su dahi vermeyerek onu orada ölüme terk etti. Yakınlarda kamp kuran zengin bir şeyhin kızı Hayr’ı yarı baygın ve kanlar içinde
buldu. Su dolu testisini onun dudağına dayandırdığında Hayr önce serinliği
tattı, sonra içti içti… Solmuş ruhunun üzerine uzun harika bir yağmurun
damla damla yağdığını hissetti. (Nizami-i Gencevî 2004, s. 141-142)
Yine aynı hikayede hayli yaşlı bir sandal ağacının yaprakları sıkılarak elde
edilen su Hayr’ın gözlerini iyileştirdi. Bu ağacın ikinci dalındaki yaprakların suyu ise daha sonra Hayr’ın gittiği bir ülkenin prensesini sara illetinden kurtardı. Bu örnekte de suyun şifacılık özelliğini görmekteyiz.
Bilindiği gibi, su, bütün var olan ve üretken güçleri temsil eder. Susuzluk
da soğuk gibi, olumsuz olan kavramları, yani kaygılı durumu, acıyı, trajediyi sembolik olarak ifade eder.
Mitolojide de su, dünyanın temelidir; bitkilerin özüdür, ölümsüzlük iksiridir, uzun ömür sağlar, yaratıcı güçtür ve her derde devadır. Hayatta olan
her şeyi yaratan sudur. Tanrı eserini canlandırmak için suyu kullanmıştır.
Edebî eserlerde işlenen yönüyle suyun, her şeyden önce bir hayat verici
özelliği vardır. Nesneleri mahv ve tahrip edici, içine batırma ve canlıları
boğucu özelliğiyle ise su, bir tehlike gücüdür; temizleyicilik, güzelleştiricilik ve geliştiricilik özellikleriyle de su bir nimettir. (Pala 1995, s. 13)
454
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Susuzluk ve ölülerin susuzluğu
İnanç dünyasında susuzluğun diğer görüldüğü yer de cenaze merasimi ve
ölünün arkasından yapılan çeşitli törenlerdir. Susuzluk ve su veya içecek
sunma adetlerinin temelinde de aslında “ölüm acısını” hafifletmek, dindirmektir, yani ölünün suyun içinde “tamamen erimesiyle, yok olmasıyla”
yeniden oluşumunu sağlamaktır. (Eliade 2009, s. 205)
Ölülerin susuzluğunu giderildiğine inanılan suyun cenaze törenlerinde
kullanılması, eskilerin tasavvurunca suyun yaratılış, büyü gücü ve tedavi
ile ilgili işlevleriyle açıklanabilir. 4
Ölülerin susuzluktan acı çektiği düşüncesi özellikle sıcaktan
ve kuraklıktan şikayet eden halkların kabusu olmuştur. Özellikle eski Mezopotamya, Anadolu, Suriye, Filistin, Mısır gibi
bölgelerde ölülere su verilir ve bu, öte dünyadaki mutluluk,
refgigerium olarak tarif edilir. Post-modern acılar, insanlık
tecrübeleri ve eski kuramlar gibi somut terimlerle ifade edilmiştir: “ölünün susuzluğu” ve Asya cehennemlerin “alevleri
Kuzey halkların kavramında çok düşük ısı, yani “soğuk, buz,
don vb.” olmuştur. (Eliade 2009, s. 205.)

4. Suyu Kirletmeme

Suyu kirletmeme konusu mesnevinin üçüncü hikayesi, “Bişr ve Meliha”
hikayesinde yer almıştır. Bu hikaye de Pazartesi günü Harezm güzelinin
yeşil renkli köşkte Behram’a anlattığı hikayedir. Hikaye, Bişr adlı çok
dindar bir maneviyata sahip olup aniden aşk duygusuna kapılan ve bu
duygularla baş etmek için ruhunu terbiye amacıyla Kudüs’e hac ziyareti
gerçekleştiren bir genci anlatmaktadır. Hikayenin merkezini, kutsal yolculuğu gerçekleştirdikten sonra oturduğu şehre dönerken yolda karşılaştığı Meliha isimli bir adamla yolculuk ettiği esnada Bişr’in yaşadığı ilginç
macerasıdır. Yine geçtikleri bir çölde susuzluktan ümitsizliğe kapıldıkları
bir anda karşılarında yerde toprak bir havuz görürler. Susuzluklarını giderdikten sonra Meliha bu havuza girmek ister. Bişr’in bütün isyanlarını
dinlemez ve suyu kirletmeme konusundaki yalvarmalarına kulak asmaz.
Bu konudaki Bişr’in Meliha’yı ikna etmek için sarf ettiği sözleri suyun
kıymeti, suyu kirletmemek gerektiği hakkında önemlidir: “Lütfen bunu
yapma. Canına can kattığı bu suyu kirletme. İnsan içtiği çanağa tükürmez,
suretine baktığı aynayı karartmaz. Bunu yapma. Bizden sonra buraya gelenleri de düşün.” Fakat çok bildik ve çekilmez tavırlarıyla, her şeye burun kıvıran ve kimseyi beğenmeyen Meliha onu dinlemez. Bişr öfkeyle ve
çaresizce sırtını dönüp uzaklaştığı anda Meliha soyunup o havuza girer;
4

Suyun kıymeti, kutsiyeti anlayışı, özellikle kurak bölgelerde daha fazla görülmektedir.
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ancak bu, üstü havuz görünümlü gerçekte yer altı kaynaktan beslenen,
dipsiz bir kuyuymuş. Meliha böylece suda boğulup ölür. Bişr onu gömer.
Varacağı şehirde evini bulur ve öldüğünü karısına haber verirken: “Umarım ölümüne neden olan su, onu günahlarından da arındırmıştır.”-der.
Burada suyun kötülüğü yok etme gücünü görüyoruz. Suyun varlık ve
nesneleri parçalama, eritme ve özümseme gücüyle kötülüğü emdiği, yok
ettiği düşünülür. Mitolojiden de bilindiği gibi, su aynı zamanda arındırır
ve yeniler. Çünkü önceki biçimi veya geçmişi siler; ilk baştaki bütünlüğü
kısa bir an için de olsa-yeniden oluşturur. Suyun arındırma ve yeniden
oluşturma gücü, onun her şeyi parçalama, silme, yok etme özelliğinde
yatmaktadır. Çünkü suya batan her şey “ölür”. Bu yüzden suya batan kişi,
tıpkı günahsız bir çocuk gibidir, geçmişi yoktur, “yeni” bir yaşama başlayabilir, yeni bir aydınlığın eşiğindedir. (Eliade 2009, s. 201)
Suyun kutsiyeti

Yukarıda bahsedilen hikayede Bişr’le birlikte yolculuk yapan ve bütün
olumsuz vasıfları taşıyan bir karakter olan Meliha, çölde susuz kaldıkları
ve karşılarına çıkan bir havuzdan susuzluklarını giderdikleri anda o suyu
kirletmiştir. Hikayede kurgulanmış bu olay, eskiden beri inanılan “suyun
kutsiyeti”ni göstermektedir.
İyi bir ruhun makamı olan “suyu kirletmeme” bugün de birçok kültürde uygulanmaktadır. Suyu kirletmek ve buna benzer diğer şeyler günah
sayılmıştır. Tarihte Cengiz Hanın ünlü yasaları arasında “suyu kirletme
cezası idam olarak yer almaktadır. Hatta “Suyun içine el sokma yasağı”
Anadolu’da da vardır. Çünkü “arı sudan abdest alma” şarttır. (Ögel 1995,
s. 326)
Büyük sulara saygı, suyu kutsal unsur olarak görme; su içme merasimi. Anadolu’da su içilirken bazı saygılı tutum ve hareketler gösterilir: kimisi su içerken alnını tutar, kimisi bismillah çeker, bazıları da saygı ile yudum yudum
içer… Bunun çokça örneklerini görmek mümkündür. (Ögel 1995, s. 320)
Evler ve yurtlar, çevresinde su bulunan yerlere kurulur. Bunun için de bu
sulara saygı duyulur.
Yine mitolojiye bağlanabilen bir husus, bazı hastalıkların suların kirlenmesiyle veya suya saygısızlık edilmesiyle açıklanmasıdır. “Şifalı” özelliği
bulunan sulara, nehirlere kutsiyet atfedilmesi ve saygı gösterilmesine bugün de birçok coğrafyada rastlanır.
Suya daldırma simgeciliğin özünde de onun arındırma ve temizleme özelliği yatmaktadır. Yukarıdaki hikayede Bişr’in, Meliha’nın suda bozulup öldüğünü haber verirken “Umarım ölümüne neden olan su, onu günahlarından da arındırmıştır.” sözünde suyun arındırma, yok etme ve temizleme”
özelliği görülmektedir.
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5. Arınma Unsuru Olarak Su
Heft Peyker mesnevisinde suyun temizleme, arındırma özelliğini de gösteren örnekler vardır. Buna örnek olarak, mesnevîde suda yıkanma çokça yer almaktadır. Hikayenin genelinde mesnevî kahramanı Behram, her
köşkteki güzelle eğlenerek ve bir hikaye dinleyerek vakit geçirdikten sonra ertesi sabahı yıkanmakta ve güzel giysiler giyinmektedir. Çoğu zaman
bu yıkanma yine köşkün güzeliyle birlikte eğlence eşliğinde havuzda yapılmaktadır. Bazen de Behram hamamda yıkanmaktadır.
Mesnevînin birinci hikayesinde, Türknaz adlı güzelin aşkını kazanmaya
çalışan siyah giyen bir melikin hikayesi anlatılıyor. Bu melik, geceyi güzeller güzeli Türknaz’ın vuslatına nail olamadığı için Türknaz tarafından her
gece görevlendirilen hizmetindeki güzellerden biriyle geçirdikten sonra
ertesi sabah kendisi için hazırlanan suda yıkanıyor: “Peri kızı günün ilk
ışıkları bizi uyandırıncaya kadar yanımda yattı; sonra ayağa kalktı, vücut
bulmuş bir mutluluk gibi karşıma dikildi ve yandaki bir odada yıkanmam için hazırlık yaptı. O sabah mücevherlerin kızıl ve altının sarı ışıltısıyla parıldayan taslardan ve ibriklerden dökündüğüm gül suyuyla
yıkandım.” (Nizamî-i Gencevî 2004, s. 31)
Mesnevîde altıncı hikayede sandal ağacı renkli köşkte Behram ve güzel prenses, “… zevk ve safa ile geçirilen gecenin sabahında yarım saat
kadar eğlendiler. Kalkıp havuz başına geldiler. İkisi de soyunup havuza
girdiler. Temiz yıkanıp havuzun içinde biraz oynaştılar, sonra çıkıp giyindiler.”
İkinci hikayede de sarı renkli köşkte geceyi geçirdikten sonra köşkün
güzeli Behram’ı alıp hamama götürdü. Onu güzelce yıkayıp sırf kendini
Behram’a daha fazla sevdirmek için o gün hangi köşkte vakit geçireceğini
sordu.
Yine Behram’a Perşembe günü sandal renkli köşkte anlatılan hikayede de
Hayr, sandal ağacı yaprağının suyunun gözleri için şifasını gördüğü için
ömrünün geri kalan kısmında sandal ağacı kokulu suyla yıkanmış ve sandal ağacı renginde elbise giymiştir.
Mitolojide suda yıkanmak, suçtan arındırır, ölülerin varlığından kaynaklanan kötülükleri temizler ve deliliği geçirir. Bu yüzden tapınaklara girmeden önce ve kurban töreninden önce yıkanılır.
Su arındırır ve yeniler; çünkü “geçmişi” siler, ilk baştaki bütünlüğü yalnızca bir an için de olsa-yeniden kurgular. Suyla
yıkanma ve arınma merasiminin amacı da yaratılışın meydana geldiği zamanı, yani in illo tempore’yi canlandırmaktır;
dünyanın ya da “yeni insanın” doğumunun simgesel tekrarıdırlar. Dinsel bir amaçla suya her dokunuş, kozmik ritmin
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temel iki döngüsü temsil eder: suyla yeniden bütünleşme ve
yaratılış.5 (Eliade 2009, s. 202)

6. Dekoratif Unsur Olarak Su Havuzu

Mesnevîde tabiat unsuru olarak su, dere, gölcük, akarsu çokça geçmektedir. Bunlar arasında hikayelerde dekoratif unsur olarak su havuzunun yer
aldığını görmekteyiz. Özelikle hikaye kahramanlarının şaraplı, yiyecekli
ve müzikli eğlence düzenledikleri köşklerinin veya bahçelerin dekorunda
su havuzu vazgeçilmez bir unsurdur.
Heft Peyker mesnevisinde Behram’ın ziyaret ettiği yedi köşkte eğlenceler,
yeme-içmeler hep havuz başındadır. Behram haftanın her günü sırasıyla
ziyaret ettiği 7 köşkün güzelleriyle birlikte olduktan sonra hep sabah bir
havuzda yarım saat yıkanmaktadır. Güzelle birlikte havuza girip oynamakta ve güzelce yıkandıktan sonra çıkıp giyinmektedir.6
Cuma günü Fars sultan kızının beyaz kubbeli köşkte anlattığı hikayede
bahsedilen zengin bir gencin bahçesinin tasvirinde de akarsu yer almaktadır: … akan dereler, kıyılarında zümrüt benzeri, dallarında güvercinlerin kuğurdadığı genç servilerin yetiştiği gölcükler bulunuyordu. Su
motifinin burada eğlencenin bir parçası olarak kullanılması da dikkat
çekicidir. Aynı hikayede, delikanlı kendi bahçesinde “çayırların ve küçük
servi korusunun arasında etrafı zambaklar, nergisler ve yaseminlerle çevrili, her zamanki gözyaşı berraklığında, içinde kırmızı balıkların oynaştığı, dibi mermer kaplı gölcüğü gayet iyi görebiliyordu. Fakat bu cennet şu
anda yeni sakinleriyle kıyaslandığında neydi ki? Gümüş bacaklı, yasemin
tenli güzeller üzerindeki incecik giysilerden sıyrılmış, parlayan inciler
gibi çıplak bir şekilde suya dalıyorlardı… Altın balıkların yanına gümüş su
perileri gelmişti; suda eğleniyor, şakalaşıyor, gülüşüyor, birbirlerini ıslatıyorlardı. El ele tutuşarak suda dans ediyor, birbirlerini kucaklıyor, yaprak
ve meyvelerden küçük kayıklar yapıyorlardı.”
Behram hikayesindeki bu havuzlu eğlence ayrıca bir minyatüre konu olmuştur. (Bkz. Resim 1 ve 2)
Heft Peyker’de yukarııda bahsedilen 7. hikayede genç adam, evinin bahçesine giren genç kızlar tarafından onu hırsız sanıp dövdüklerini affettirmek için ona, havuzda eğlenen genç kızlardan birini beğenerek beraber
olması için bir delikten gizlice izlemesini söylerler.

5
6
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Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, (Çev.: Lale Arslan), Kabalcı Yay., 2009, S. 202.
Bkz. Heft Peyker’de beşinci hikaye.
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Resim 1.				
Resim 2.
(Heft Peyker mesnevisindeki 7. hikayede genç adamın saklanıp evinin bahçesine giren ve
havuzda eğlenen genç kızları bir delikten gizlice izlerken.)

7. Benzetme Unsuru Olarak “Susuzluk/Susamışlık”

Heft Peyker’in birçok yerinde susuzluk/susamışlık kavramları mecazen
kullanılmıştır. Özellikle anlatılan hikayelerdeki kahramanların kaygılı,
heyecanlı ve bazen de dramatik durumları, susuzluğa benzetilerek ifade
edilmiştir.
Mesela, birinci hikayede siyah giyen melik, Türknaz’a halini şöyle anlatmaktadır: “Sen bir gül değil misin, ben de senin yağmurun değil miyim?
Sen bir ırmaksın ben de senin kıyında susuzluktan ölmek üzere olanım.”
Yine altıncı hikayedeki Hayr da, çölde Şer’le beraber yaptığı o seyahat
sırasında yaşadığı susuzluktan daha büyük susuzluğu, gözleri iyileşince
kurtarıcısı olan güzel kıza duyduğu imkansız aşk yüzünden hissetmişti:
“Hayr bu haliyle bir hazinenin başında nöbet tutan bir dilenciye, ya da kaynağı gördüğü halde ona bir türlü ulaşamayan susamış birine benziyordu.”
Yukarıda anlatılan dekoratif unsurun yer aldığı yedinci hikayede de kendi
bahçesine giren güzelleri gizlice izleyen genç adam, havuzda eğlenen o
güzeller karşısındaki hali susuzluğa benzetilerek aynı mecaz içinde tasvir
edilmiştir: “Susuzluktan yanıp kavrulan, ama hemen yanı başında duran
suya uzanacak gücü kendinde bulamayan bir sarhoşa, ya da dolunayda nöbet geçiren bir sara hastasına benziyordu.”
Mesnevinin birçok yerinde susuzluk, kahramanların aşk arzusunu, gönül
isteğini sembolize etmektedir. Kahramanların acı, dram ve kaygı halleri
hep susuzluk olarak verilmiştir.
Bunun gibi, mesnevînin diğer hikayelerinde de suyun bir benzetme unsu459
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ru olarak geçtiğini gösteren birçok örnek bulunmaktadır. Yukarıda örneği
verilen birinci hikayede yine periler kraliçesi Türknaz, vuslatını sabırsızlıkla isteyen melike şöyle demektedir: “Sabırlı ol! Sonsuz kandilin ışığını
bulmana yardım edecek olduktan sonra bir gece dediğin nedir ki? Yoksa
tüm bir pınarı bir tek damlaya feda mı etmek istiyorsun?”(Nizami-i Gencevî 2004, s. 34)
Yine aynı hikayede kendisinin vuslatı için sabretmesini söyleyen güzel
melikenin emriyle maiyetindeki güzellerden biriyle geceyi geçiren hikaye
kahramanı melik şöyle der: “Kızın kucaklayışları susuzluğumu gidermedi, bûseleri yaramı iyileştirmedi ve hasretimi dindiremedi.”
8. Sonuç

Görüldüğü gibi, “su” motifi, Heft Peyker mesnevîsinde olumlu ve olumsuz
yönleriyle, “susuzluk”, “boğulmak”, “yıkanmak, arınmak” özellikleriyle;
bazen de tabiata ait unsur olarak, dekoratif (süs) unsur kuyu, testi, torba;
veya eğlence unsuru olarak havuz, fıskiye vb. şeklinde de kullanılmıştır.
Mesnevinin özellikle iki hikayesinde (“Hayr ve Şer”; “Bişr ve Meliha” hikayeleri) su konusu merkezi yer almaktadır. Birinde susuzluk, suyun kıymeti; diğerinde ise suyu kirletmeme, suya saygı gösterme gibi önemli durumlar vurgulanmaktadır.
Mesnevîde su ile ilgili örnekler, suyun kutsiyeti, temizlenme, arınma, bazen de suyun yok etme özelliği bu motifin mitolojiyle olan bağlantısını
göstermektedir.
Doğu’nun büyük mesnevî ustası Nizamî, bu mesnevîsinde mitolojik unsurlardan çokça yararlanmıştır. En başta mesnevînin yapısı kutsal 7 sayısı
etrafında kurgulanmıştır. Mesnevîde yer alan eskiye ait düşünceler, halk
mitolojisi vb. unsurlar arasında su motifinin özellikle “susuzluk, suya duyulan kutsiyet, suyu kirletmeme ” gibi düşüncelerin aktarılması için işlendiği söylenebilir. Özellikle kuraklığıyla tanınan coğrafyalarda suyun
kıymeti ve kutsanması birçok örneklerle bilinmektedir.
Genel olarak, Divan edebiyatında su motifinin kullanım alanı çok geniştir.
Şairlerin su motifini çeşitli sıfat, benzetme ve mecaz içinde kullandıkları gibi, eserlerinde bu motife mitolojik unsur olarak da yer vermişlerdir.
Klasik Türk edebiyatında Fuzulî’nin “Su kasidesi” ve Aşık Çelebinin “Tuna
kasidesi” su ile ilgili çeşitli çağrışımların işlendiği birçok orijinal benzetmeler içeren örneklerden sadece birkaçıdır.
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Öz: Meryem; sadece Hıristiyan inancında değil, kendinden sonraki İslamiyet inancı kapsamında da oldukça önemlidir. Ayrıca, Yahudilik inancı kapsamı içerisinde de,
Meryem ile ilgili referanslar mevcuttur. Tek tanrılı dönem öncesi, farklı coğrafyalardaki çok tanrılı inanç sistemleri içerisinde, inanılan Ana Tanrıça ve Bakire Tanrıça
kültü ve bununla birlikte olarak devam eden mucizevi doğum kültünün, Meryem ile
tek tanrılı döneme evrildiği gözlemlenir. Bu bağlamda, Ana Tanrıça kültü farklı coğrafyalarda farklı isimlerdeki tanrıçalar ile anılmıştır. Özellikle Akdeniz etkili coğrafyada; Ana Tanrıça kültü farklı yorumlar ile gelişmiş olmalarına rağmen, farklı Akdeniz
toplumlarında inanç/ritüel/kült bakımından birbirlerine çok benzerlik göstererek
devam etmişlerdir. Bu bağlamda; tanrıçalar gündelik hayatta analık-şefkat-koruyuculuk-himayecilik gibi özelliklere sahip olmaları nedeniyle tanrılara göre, daha kolay
erişilebilirlik göstermişlerdir. Bu özellikleriyle tanrıçalar, çok tanrılı toplumlarda üretkenlik/doğurganlık/bolluk/sağlık/iyileştirme gibi kültler ve ölüm kültü ile de anılagelmişlerdir. Tanrıçalara yüklenen bu sıfatlar ile Meryem’e yüklenen sıfatlar arasında
benzer yanlar gözlemlenir.
Bu çalışmada, Meryem’in çok tanrılı döneme ait Ana Tanrıça kültü ile ilişkisi üzerinde
durulmuştur. Bu bağlamda, karşılaştırma kapsamında ele alınan tanrıçalar arasında;
Astarte, İsis, Dea Syria, Anahit/a, Athena, Artemis gibi tanrıçalar bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Meryem, Ana Tanrıça, Kült
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AN EVALUATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN
THE CULT OF MARY AND THE CULT OF MOTHER
GODDESSES

Abstract: Virgin Mary has an important place not only in Christianity but also in Islamic belief. In addition to this, there are several references in Judaism which are
related with Virgin Mary. The cult of the Mother and the Virgin Goddess and the miraculous birth cult of polytheistic era in different geographies developed in connection with the cult of Mary of monotheistic era. Especially in polytheistic era, although
the cults of Mother Goddess emerged with various names in various places of the
Mediterranean region, there could be seen some similarities in the continuation of ritual/belief/cult development in various Mediterranean societies. In this context, the
goddesses had a more accessible place than the gods in terms of having characteristics such as being mother-protector in daily life in the polytheistic era. Therefore the
goddesses were identified with the beliefs of productivity/ fertility/welfare/health/
healing as well as the cult of death in the ancient polytheistic society. There could be
seen some similarities between the attributions dedicated to the mother goddesses
and the ones dedicated to Virgin Mary.
In this paper, the relationship between the mother goddesses and the cult of Mary
was studied. In this context; the goddesses like Astarte, İsis, Dea Syria, Anahit, Athena
and Artemis were compared with Virgin Mary.
Keywords: Mary, Mother Goddess, Cult
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M E R Y E M K Ü L T Ü V E A N A TA N R I Ç A K Ü L T Ü A R A S I N DA K İ
İLİŞKİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

1. Giriş
Bu çalışmada, Meryem kültü ve kendinden önceki Ana Tanrıça kültü
arasındaki ilişkiler üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışma kapsamında; Mezopotamya, Roma, Yunan ve Anadolu çok tanrılı döneme ait
Ana Tanrıçalar seçilmiştir.
431 Efes Konsili ile birlikte Meryem’e; Tanrı Veren ve Tanrı Taşıyan anlamına gelen Yunanca Theotokos unvanı verilmiştir. Bu bağlamda Meryem;
Hıristiyan inanç sistemi içerisinde, Tanrı Anası olma unvanını da taşır.
Meryem’e yüklenen diğer birçok unvanda yine, çok tanrılı dönemin Ana
Tanrıça kültü izleri gözlemlenir.
Özellikle Akdeniz coğrafyasını etkisi altına alan çok tanrılı dinler kapsamında, Ana Tanrıçalar ve onlarla birlikte gelişen kült inanışlar ile Meryem kültü arasında benzerlikler gözlemlenir. Bu bağlamda, çok tanrılı
dinler arasında, Ana Tanrıçaların birçok misyonu üstlendiği dikkat çeker.
Ana Tanrıçalar; insanlar ile tanrılar arasında arabuluculuk yapma, koruma, hami olma, şefkat gösterme gibi birçok misyon ile anılmışlardır. Bu
unvanların benzer örneklerinin, Hıristiyan inancında Meryem’e de ithaf
edildiği gözlemlenir.
2. Ana Tanrıçalar ve Meryem Kültü Üzerine Görüşler

Ana Tanrıçalar ile Meryem arasında bağlantı kuran ve Mariology biliminin kökenlerinin çok tanrılı dönem etkisi taşıdığını savlayan araştırmacılar vardır. Bu araştırmacıların ilki, İki Babil kitabı ile Alexander Hislop’tur.
Hislop; Hıristiyanlığın çok tanrılı inanç sistemi içerisinden doğduğunu
iddia eder. Bu bağlamda, İsa ve Meryem ile ilgili birçok kavram, çok tanrılı döneme ilişkilendirilen tanrı ve tanrıçalara ait kavramların bir devamı
niteliğindedir.
Stephen Benko, tanrıçalar ile Meryem arasındaki benzer özellikler hakkında görüş bildiren diğer bir araştırmacıdır. Benko; 2. yüzyıla tarihlenen
ve Meryem’in yaşamı ile ilgili önemli bilgiler veren Yakobus’un Protoevangelium’u ile ilgili olarak ilginç saptamalarda bulunur. Benko (2004, s. 196205); II. yüzyılda yaşadığı kabul edilen Yakobus’un, İsa’nın yaşadığı coğrafya olan Judaizm/Yehuda inanç geleneklerinin hüküm sürdüğü Filistin
coğrafyası olamayacağı görüşünü savunur ve Protoevangelium kaynaklı
Meryem atıfları ile çok tanrılı dönem arasında bağlantılar kurar. Örneğin,
Meryem’in Tapınak günleri ile Vesta Bakireleri’ne adanan tapınaklardaki,
ritüeller arasında benzerlikler olduğunu savunur. Judaizm geleneklerine
ters düşen bu tür ritüellerin ise farklı bir maksatla ele alındığını ve II. yüzyılda Hıristiyanlığın, çok tanrılı inanç sisteminin hüküm sürdüğü bir dönemde yayılım alanı bulmaya çalıştığını iddia eder ve bu savlar kapsamında Yakobus’u; çok tanrılı inanç kültüründen etkilenmiş, çiçeği burnunda
464

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

bir Hıristiyan olarak kabul eder. Benko; Meryem’in Yakobus tarafından
öykünülen bir isim olduğunu ispatlamak için şöyle bir görüş ortaya atar.
Benko bu savında Meryem’in, dönemin tanrıçaları gibi tasvir edildiğini iddia eder. Benko bu savını destekleyici önermelerde de bulunur. Örneğin; 3
yaşında Tapınağa sunulduğu anda Tanrı aşkı ile raks eden Meryem’e atıfta
bulunan Protoevangelium ile Dionysos ritüellerinde yer alan Baküs perileri arasındaki benzer yanlara dikkat çeker. Dionysos kült inanışında da,
Baküs/Dionysos perilerinin dans etme ritüelleri esnasında, içlerine tanrı
Dionysos’un girdiğine ve coşku ile çılgınca dans ettikleri bilinmektedir.
Benko diğer bir örneklendirmede, İncil’de kullanılan isimlerin etimolojik
ve paganist kökenleri arasında bir bağlantı bulmayı amaçlar. İsa’nın doğumunda, ebelik yaptığı bilinen Salome’nin, isminin kökenininde de pagan
etkisi olabileceği konusunda fikir ortaya koyar. Bu nedenle Dionysos’un
annesinin isminin de Semele olmasına dikkat çeker. Semele isminin Antik
Frig kültüründe, Yer’in Annesi/Tanrısı anlamına gelen Zemolo’dan gelmiş
olabileceğini vurgulayarak ve ayrıca Dionysos’un annesi Semele’nin de,
Dionysos’u aynı Meryem’in, İsa’yı doğurduğu gibi bir mağarada doğurduğu belirterek, savını güçlendirmeye çalışır (Demir, 2018, s. 23-25).
Meryem kültü ile tanrıça kültleri arasında bağlantı olduğunu iddia eden
araştırmacılardan bir diğeri Greeley’dir. Greeley (1977, s. 49-72); Hıristiyan inancındaki Tanrı’nın; hem dişil hem de eril niteliğine vurgu yapar.
Bu yönüyle çok tanrılı döneme göndermelerde bulunur. Bu bağlamda
Meryem; uysal, şefkatli, sakinleştirici, himaye edici, güven verici yanı ile
Tanrı’nın kadınsı yanına göndermede bulunmaktadır (Demir, 2018, s. 25).
Meryem ve paganist dönem tanrıçaları arasındaki bağlantıya göndermede bulunan diğer bir önemli isim, Karl Prümm’dür. Prümm (1935, s. 285333); Meryem kültünün paganist inanç içerisinde yer alan Ana Tanrıçalarının devamı niteliğinde geliştiğini savunur. Böylece çok tanrılı dönem ile
tek tanrılı dönem arasında gerçekleşen geçişin bir zafer ile sonuçlandığını
savunur (Demir, 2018, s. 25).
Meryem ve Ana tanrıça kültü arasındaki bağlantılar konusunda araştırmalar yapan diğer bir isim de, Leonhard Fendt’tir. Fendt, Mariology biliminin farklı bir gelişim süreci geçirdiğini iddia eder. Fendt (1922, s. 41,
71-93); Mariology’nin teolojik bir bilim dalı olarak, Gnostik inanç sistemi
kapsamından bağımsız bir gelişim sergilediğini savunur. Bu bağlamda,
Meryem ile Ana Tanrıça kültleri arasındaki bağlantılar konusunda görüşler bildirir. Fendt’e göre; İsa’nın Ruhu paganist hiçbir inanışta yer almaz.
Bu nedenle, çok tanrılı döneme ait tanrıça kültünün, Meryem kültü üzerinde etkisinin olmadığını, Meryem kültünün bunlardan bağımsız bir biçimde geliştiğini iddia eder (Demir, 2018, s. 25).
Paganist dönem Ana Tanrıça kültleri ve Meryem kültü arasındaki benzer465
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likler konusunda araştırmaları olan Koepgen (1939, s. 318-319); kilisenin, androjen/çift cinsiyetli özelliğine vurgu yapar. Tanrı’nın; İsa’nın bedenine hem dişil, hem de eril bir bileşim ile nüfuz ettiği görüşünü savunur.
Bu bağlamda partojenik özellik gösteren Bakire Tanrıçalar ile Meryem
arasında bir benzerlik bulmak mümkündür (Demir, 2018, s. 25).
3. Ana Tanrıçalar ve Meryem
3.1. Tanrıça İştar ve Meryem
Bereket/savaş/ay tanrıçası olarak bilinen İştar; Mezopotamya’da birçok
farklı isim ile anılır. Latincede yıldız anlamına gelen star kelimesi, İştar
kelimesinin zaman içerisinde stern/star olarak değişimi ile ortaya çıkmıştır. İştar bir tanrıça olarak; bir yıldız olan Venüs gezegeni ile de benzerlikler gösterir. Bu bağlamda; Sirius yıldızı/gezegeni ile özdeşleştirilen
ve önemli bir Mısır tanrıçası olan İsis ile benzer niteliklere sahiptir. Meryem’e yüklenen Stella Maris/Denizlerin Yıldızı/Bizim Kadınımız unvanı
bu bağlamda Antik dönem Ana Tanrıça kültü ile ilintilidir (Demir, 2018,
s. 4-5).
3.2. Tanrıça Dea Syria ve Meryem

Mezopotamya’da tapınılan önemli bir tanrıça olan Dea Syria; üretkenlik
ve bereket tanrıçası olarak bilinir (Benko, 2004, s. 53-58). Dea Syria’nin
sahip olduğu en önemli unvanlardan birisi, Urania yani Cennetin Kraliçesi olma unvanı Meryem ile bağlantılıdır. Hıristiyan inancında, Meryem’de
Cennetin Kraliçesi olarak kabul edilir.
3.3. Tanrıça Anahita ve Meryem

Anahita3; Antik Ermenistan’da Anahit ve Zerdüşt inancında Anahita olarak da bilinir ve ılımlılık, saflık, su/yaşam pınarı ve kirletilmemiştik gibi
sıfatlarıyla, Meryem ile benzerlik gösterir. Mezopotamya’da Anahita, Ay
kültü ile birlikte anılır. Anahita’ya atfedilen Ay kültü ile Meryem’in kirletilmemişlik/saflık unvanı arasında benzer yanlar bulunmaktadır. Meryem’in maphoriounu4 üzerinde yer alan üç adet yıldız onun bekâretine
yapılan en önemli göndermelerden biridir. Hilal de bir sembol olarak aynı
şekilde, Meryem’in kirletilmemişlik yanına vurgu yapmaktadır. Anahita’nın Hayatın Pınarı olması kavramı, Meryem’e atfedilen Pege/Pigi/Hayatın Pınarı olma sıfatı ile hemen hemen aynıdır. Günümüzde de İstanbul
Balıklı Rum Kilisesi olarak bilinen Bizans dönemine ait kilise, Zoodochos
Pege olarak bilinir. Aynı şekilde Peleponnes’de yer alan Spelaion manas3
4
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Aban Yasht isimli su ve Anahita’ya adanan hymnos ile Meryem’e ithaf edilen Akathist(os) hymnos ortak yanlar içermesi bakımından önemlidir (Murdock, 2010, s. 6-7).
Mapharion; Özellikle Bizans toplumunda kadınlar tarafından giyilen, başlıklı bir pelerindir.
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tırı da İstanbul Zoodochos Pege ile benzerlik gösterir. Her iki kilisede de
ayazmanın varlığı, şifa ile bağlantılıdır (Demir, 2018, s. 7-8).
Anahita’nın kirletilmemişlik sıfatı ile Meryem’in kirletilmemişlik unvanı
arasındaki benzerlik ise erken dönem kilise babalarına kadar uzanır. Jerome’un öğrencisi olan Didymus; Meryem’in bakireliğini yani kirletilmemiş
olma durumunu; in partu, post partum ve Aeiparthenos sıfatları ile tanımlar (Malaty ve Tadros, 1978, s. 23).
3.4. Tanrıça İsis ve Meryem

Antik dönem Mısır toplumunda Tanrıça İsis, Ay tanrıçası olarak bilinir
(Leeming, 1992, s. 96-98; Robertson, 1992, s. 1-3).
Eski Mısır çok tanrılı inancı kapsamında; evrenin yaratılışı ile Meryem’in
İsa’yı babasız doğurması arasında benzerlik vardır. Bu bağlamda, Horus’un5 doğumu ile İsa’nın doğumu benzer özellikler içerir. Ana Tanrıça
kültünün devamı olarak ortaya çıkan Meryem kültü, en çok Tanrıça İsis
kültünden etkilenmiştir. Bu bağlamda özellikle erken dönem Hıristiyan
resim sanatında yerini alan Emziren Meryem/Marian Lactans ikonografisi, İsis Lactans/Emziren İsis ikonografisinin bir devamı niteliğindedir6. Kucağında İsa ile oturan Meryem ikonografisinin geçmişinde, Roma devleti
gelenekleri vardır (Şekil:1-2), (Demir, 2018, s. 11-15).
3.5. Tanrıça Juno/Hera ve Meryem

Juno Caelestis, Roma pantheonu için önemli bir Ana Tanrıçadır. Juno; Yunanistan’da Hera, Anadolu’da Kibele ve Mezopotamya’da Astarte ile aynı
görevleri üstlenir. Diğer Ana Tanrıçalar gibi, doğumun koruyuculuğunu ve
annelerin himayeliğini üstlenir (Benko, 2004, s. 31).
5

6

Mısır tanrısı Osiris’in ölümünden sonra doğan Horus; aynı zamanda Tanrıça İsis’in de
oğludur. Çocukluğuna atfedilen önemli unvanlarından birisi, Harpokrates’tir. Kelimenin kökeninde “Bebek Horus” anlamı vardır. Harpokrates; tasvir sanatında; Annesi İsis
tarafından emzirilen bir bebek olarak tasvir edilir. Harpokrates’in diğer taraftan daha
geç dönemlerde Yeni Doğan Güneş ile bağlantılı tasvir edildiği gözlemlenir. Geniş bilgi
için bkz. (Demir, 2018, s. 11; Leeming, 1992, s. 65-68; Wiedemann, 2013, s. 207-260).
Harpokrates; genelde yandan ayrılmış bukleli saçlı ve başparmağını emer vaziyette
betimlenmiştir. Mısır resim sanatı tasvirlerinde; ayakta durur vaziyette bir timsahın
üzerinde, elinde akrep ve yılan tutan bir çocuk olarak da yerini alır. Harmakhis/Ufuktaki Horus; Doğan Güneş gibi unvanlar ve tasvirler ile de kişileştirilmiştir. Bu bağlamda,
yeniden doğma ve sonsuz hayata göndermede bulunan Khepera ile özdeşleştirilmiştir.
Geniş bilgi için bkz. (Demir, 2018, s. 11; Leeming, 1992, s. 65-68; Wiedemann, 2013, s.
207-260).
Kucağında Horus’u emzirirken tasvir edilen İsis; İsis Lactan/Emziren İsis ikonografisi,
erken dönem Hıristiyan tasvir sanatında, Marian Lactans yani Emziren Meryem ikonografisi olarak yerini alır. Bu Meryem tiplemeleri kapsamına, Hodegetria ve Elousa
Meryem betimlemelerini de eklemek mümkündür. Geniş bilgi için bkz. (Demir, 2018,
s. 12-13; Elsner, 1998, s. 231; Kaper, 2010, s. 149-180; Venit, 2010, s. 89-119; Higgins,
2012, s. 71-90). Emziren Meryem tipi, Bizans resim sanatında karşımıza Galaktotrophousa Meryem’i olarak çıkar.
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Roma devlet şehirlerinin koruyuculuğunu üstlenen Juno, özellikle Regina/
Kraliçe7 sıfatı ile Meryem ile benzer özellikler göstermektedir. Meryem de
tıpkı Juno gibi bazı şehirlerin koruyuculuğunu üstlenmiştir. Bu şehirlere,
Konstantinopolis ve Venedik örnek verilebilir (Demir, 2018, s. 18-20).
Juno, Roma toplumunda çok öykünülen bir tanrıça olmuştur. Juno kültü 4.
yüzyıla kadar devam etmiştir. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Roma
Senatosu’nda 4. yüzyıla tarihlenen ve Tanrıça Caelestis’e ithaf edilen zafer
sunağı onarılmıştır. Diğer taraftan yine 4. yüzyılda Daphne/Yunanistan
yakınlarındaki Apollo Tapınağı imha edilmiş ve bunula birlikte Tanrıça,
Caelestis’e ithaf edilen diğer tapınaklar oldukları gibi muhafaza edilmişlerdir. Bu bağlamda Juno kültünün geç dönemlere kadar devam ettiği gözlemlenir (Demir, 2018, s. 18-20).

Şekil 1: Emziren İsis Antione/Mısır, 5. Yüzyıl, (Elsner, 1998, s. 221) (Solda)
Şekil 2: Meryem Galaktotrophousa/Emziren Meryem İkonası8, Pisa Santi Cosma e
Damiona, 1260-1280, 75*49cm., (Pace, 2000, s. 442) (Sağda).

Özellikle Roma’da, tanrıçalara adanan bazı tapınakların daha sonra kiliseye çevrilmesi de, Ana Tanrıça kültünün Roma toplumu için önemini
ifade eder. Roma’da Papa III. Sikstus, daha önce Tanrıça Juno Lucina’ya
atfedilen bir tapınağı, Meryem’e ithaf edilen bir kilise olan Santa Maria
Maggiore Kilisesi’ne9 dönüştürülmüştür (Demir, 2018, s. 18-20).
7
8
9
468

Dea Caelestis/Cennetin Kraliçesi anlamına gelir. Meryem; bu bağlamda; Cennetin Kraliçesi unvanını taşıması bakımından diğer Bakire Tanrıçalar ile benzer yanlar gösterir
(Benko, 2004, s. 34; Demir, 2018, s. 18).
İkona günümüze gelememiştir.
Geniş bilgi için bkz. (Benko, 2004, s. 164).
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Başka bir örnek ise Roma Santa Maria Ara Coeli bazilikasıdır. Bu bazilikanın olduğu yerde daha önce, Tanrıça Juno Moneta’ya ait bir tapınak
yer alırken, Roma’da yer alan başka bir kilise örneği; Aziz Petrus Bazikilası’nın olduğu yerde de, Tanrıça Kibele ve Attis’e adanan tapınakların varlığı kaynaklarda belirtilmektedir (Benko, 2004, s. 35-36; 137-168; Chaniotis, 2008, s. 243-274; Demir, 2018, s. 19-20; Saradi, 2008, s. 113-133).

Şekil 3: Livia Augusta10: Ceres/Demeter İkonografisi ile Kucağında Augustus’u Tutarken,
(Viyana Kunsthistoriches Museum), Inv. IX A 95, (Angelova, 2015, s. 78), (Solda).
Şekil 4: Augusta Livia: Venüs İkonografisi. Kucağında Augustus ya da oğlu Tiberius’u ile
Birlikte. (Boston Museum of Fine Arts). Inv. 99.109, (Angelova, 2015, s. 12), (Sağda).

3.6. Tanrıça Athena ve Meryem

Yunan toplumunda Athena, zeka/sanat/ilham/barışın temsilcisi olan
Tanrıçadır. Tanrı Zeus ve tanrıça Metis’in kızı olan Athena bakire bir tanrıça olması ile bilinir. Bu bağlamda Meryem ile benzer özellikler gösterir.
Pallas Athena olarak da kabul edilen Tanrıça Athena’nın bu unvanı Meryem kültü ile ilintilidir. Athena’nın, Pallas Athena unvanını alma hikâyesine kısaca değinmek yerinde olacaktır. Oyun oynarlarken Pallas, Athena
tarafından öldürülür ve bu durumun diğerleri tarafından fark edilmemesi
için Athena’nın babası Zeus, Pallas’ın yerine ahşaptan bir heykel yapar. Bu
heykelciğin adı ise Palladion olarak bilinir (Cameron, 2004, s. 13; Pentcheva, 2006, s. 59-63).
Palladion kültü; Meryem kültü ve Ana Tanrıça kültü için önemlidir. Meryem’in de başkent Konstantinopolis’in koruyuculuğunu üstlendiği, yu10 Bizans Resim sanatı kapsamında yer alan Kucağında Bebek İsa ile Tahttaki Meryem
tasvirinin kökeni, Roma devlet geleneği ile bağlantılıdır. Çok tanrılı Roma devleti imparatoriçeleri de ilahi bir misyon ile tanrısallaşmış ve naibleri oğulları ile birlikte, tıpkı
Meryem-İsa betimlemesinde olduğu gibi tasvir edilmişlerdir. Geniş bilgi için bkz. (Angelova, 2015; Demir 2018, s. 7).
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karıdaki bölümde belirtilmiştir. Meryem’e ait röliklerden; kemeri, maphorionu gibi kutsal kabul edilen objelerin, başkent Konstantinopolis’i
koruduğuna inanılır ve bu röliklerin başkentte Meryem’e atfedilen Khalkoprateia Kilisesi’nde muhafaza edilirdi. Bu kült obje rölikler ile Antik dönem Palladion’u arasında sembolik göndermeler vardır (Demir, 2018, s.
19-21).
Bakire anlamına gelen Parthenon, Athena’naya atfedilen bir unvandır.
Pagan döneme ait bakire tanrıçaların örgü ile özdeşleştikleri ve tasvir
edildikleri de gözlemlenir11. Bu bağlamda, Bakire tanrıçaların, örgü tezgâhı ve kirmen ile bağlantılı olan tasvirleri de bulunmaktadır (Rigoglioso,
2010, s. 22-40).
Örgü bir eylem olarak, Hıristiyan inancında da yer alır. Bu bağlamda,
İsa’nın, Meryem’in bedeninde büyümesi ile ilintili olarak “Tanrı’nın etini örmek” ifadesinin de arkaik bir kökeni olduğu savlanabilir. Meryem’in
Tapınak için ördüğü örtü ile Antik dönem örgü örme ve örtü ikonografisi arasında ortak temaların yer aldığı gözlemlenir. Atina Akropolis’inde
her yaz düzenlenen ve Tanrıça Athena’ya ithaf edilen Panathenaia bayramında12, Meryem’in Tapınak için ördüğü örtü örneğinde olduğu gibi, dört
genç bakire kadının, Tanrıça Athena’nın yünden peplos tören kıyafetini
örmek için seçildiği kaynaklarda yer almaktadır (Demir, 2018, s. 19-21).
3.7. Tanrıça Artemis ve Meryem

Bakire bir tanrıça olması noktasında Artemis ile Meryem arasında benzer özellikler vardır. Artemis’te; tıpkı Meryem gibi afifliği/iffeti temsil etmektedir. Meryem ve Artemis arasındaki diğer bir benzer özellik ise ortak
semboller ile anılmalarıdır. Bu bağlamda, Stella Maris unvanı ile de anılan
Meryem’in, Artemis ve diğer Ay/Bakire tanrıçaları ile benzer misyonları üstlendiği söylenebilir. Artemis ve Meryem arasındaki diğer bir ortak
nokta ise şöyledir. Artemis’in erkek kardeşi Apollo’nun güneşi, kendisinin
de ayı temsil ediyor olması ile İsa’nın güneşi ve Meryem’in ayı temsil ediyor olması, bu noktada ortak göndermeler içerir (Demir, 2018, s. 22).
Tanrıça Artemis’e ithaf edilen çok sayıda tasvir olduğu bilinmektedir.
Fakat Efes kentinde öykünülen ve önemli bir kült alanı olan Tanrıça Artemis’in; arkeolojik ve ikonografik terminolojide Efes Tipi Artemis olarak karşımıza çıktığı gözlemlenir. Bu tiplemede Artemis; çok memeli bir
biçimde tasvir edilir ve hamiliği/bolluğu ifade eder (Lidonnici, 1992, s.
389-415). 5. yüzyıla tarihlenen Efes Konsili esnasında, Artemis inancına
sıkı sıkıya bağlı olan Efes halkının, uzun bir zaman dilimini kapsayan Efes
Konsili esnasında göstermiş oldukları reflekste de görmek mümkündür.
11 Örgü ile anılan diğer Bakire tanrıçalara; Neith, Gaia, Metis örnek verilebilir.
12 Geniş bilgi için bkz. (Rigoglioso, 2010, s. 44-47).
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Artemis müritleri, Efes Konsili’nin toplandığı kilise önünde; “…bize tanrıçamızı verin…” şeklinde isyan etmişlerdir (Cooper, 2004, s. 41; Nash, 2010,
s. 29). Konsil sonunda alınan kararlar doğrultusunda, Meryem; Theotokos/Tanrı Veren/Taşıyan unvanını almıştır. Bu bağlamda, Meryem’in bu
unvanı almasında, paganist döneme ait Bakire ve Ana Tanrıça kültünün,
baskıcı ve etkili bir tutum gösterdiği gözlemlenir.
3.8. Tanrıça Kibele ve Meryem

Antik dönem Anadolu’sunda oldukça öykünülen bir tanrıça olan Kibele’nin adını; Hitit tanrıçası Kubaba’dan aldığına inanılır (Benko, 2004, s.
67). Çatal Höyük kazılarında bulunan küçük bir heykelcik Potniatherōn/
Hayvanların Kadını ile Kibele ilişkilendirilir. Bu bağlamda Kibele, Tanrıça
Artemis ile ortak özelliklere sahiptir (Murdock, 2010, s. 6). Komşu coğrafyalar ile bağlantılı olarak; Attis’in Kibele’den ve Mithras’ın Anathia’dan
doğmuş olduğu inancı, İsa’nın da Meryem’den doğması ile ilintili olarak,
Meryem’in Tanrı Veren/Taşıyan/Theotokos unvanına sahip olması ile
benzerlik gösterir (Demir, 2018, s. 21-22).
4. Sonuç

Bu çalışmada; Ana Tanrıça kültü ile Meryem kültü arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. Özellikle Antik dönem Akdeniz topraklarına ait pagan dönemi Ana Tanrıçalar ve onlara ait kült inançlar ile Meryem kültü arasında
benzerliklerin olduğu gözlemlenir. Ara bulucu olma, insanlık için şefaat
etme, koruyuculuk ve hamilik bunlardan en dikkat çeken benzerlikler
arasındadır.
Meryem’e atfedilen sıfatlar ve misyonlar yine çok tanrılı dönem Ana Tanrıçalarına ait özellikler sergiler. Ana tanrıçalar ve Meryem kültü arasındaki bu bağın ise gerekçeli bir nedeni olmalıdır. Bilindiği üzere, Hıristiyanlık
özellikle Bizans toplumunda 5. ve 6. yüzyıllarda etkisini göstermeye başlamış ve toplumsal olarak etkin bir biçimde kabul görmüştür. Bu bağlamda, Hıristiyan cemaati arasında ulaşılması kolay bir figür olarak Meryem,
çok tanrılı dinler ve tek tanrılı inanç arasındaki geçişi kolaylaştırmıştır.
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ÇOCUK VE GENÇLİK YAZININDA MİTOLOJİ
Hikmet ASUTAY1

Öz: Yetişkin yazınında olduğu gibi çocuk ve gençlik yazını da mitolojiyi pek çok biçimlerde kullanır. Günümüzde yaratılan süper kahraman mitlerinden tutun da, çocuk ve gençlik alt kültürlerinde yaratılan pek çok kurgu, simge, tarz vb. unsurların
hemen hepsi popüler yeni mitlerdir aslında. Bu anlamda ikonlaşan veya mitleşen
pek çok yeni kahraman veya unsurlar görülmektedir günümüz yazınında. Bu gelişimi beyazperdeye uyarlama süreci izlemektedir çoğunlukla. Bunların dışında ise
klasik Yunan mitolojisine yer veren çocuk ve gençlik metinleri de bulunmaktadır.
Örneğin batı yazınında klasik Yunan mitoloji kahramanlarını konu edinen pek çok çocuk ve gençlik yazını ürünleri yayımlanmakta ve de çoksatar listelerine girmektedir.
Günümüz popüler gençlik yazınından Rick Riordan’ın “Percy Jackson” dizileri (Yunan
Kahramanları, Yunan Tanrıları vd.) buna örnek olarak gösterilebilir. Türk yazınında
da benzer gelişim süreçlerini gözlemleyebildiğimiz ve çoğunluğu animasyon film olarak “TRT-Çocuk” kanalında izlenen çocuk yapımları da bizdeki mitolojik çocuk masal
ve öyküleridir. Bu tür yazınsal ürünler için mit uyarlaması da denilmektedir. Sözü edilen örneklerin çoğu, mitlerin çocuk ve gençlik yazınında uyarlanmasıyla ortaya çıkan
yeni yazınsal ürünlerdir. Bu çalışmada, Alman çocuk ve gençlik yazını bağlamında
klasik Yunan mitolojisi unsurlarını konu edinen ve günümüzde uyarlanan örneklere
betimleyici bir yaklaşımla değinilecektir. Bilindiği üzere Alman yazınının temellerinden biri antik kültüre dayanmaktadır. Bu gelenek çocuk ve gençlik yazını içerisinde
de ondokuzuncu yüzyıldan bu yana sürdürülmektedir. Bugün de aynı gelenek gerek
çeşitli medyalar aracılığıyla, gerekse anılan örneklerde olduğu gibi yeni mit uyarlamalarıyla karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk ve gençlik edebiyatı, mitoloji, mit, Alman Yazını
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MYTHOLOGY IN THE CHILD AND YOUTH LITARATURE

Abstract: As in adult writing, children and youth literature use mythology in many
forms. Many of the fictions, symbols, genres and so on created in the sub-cultures
of children and youth have been created from superhero myths created today. almost all of the elements are popular new myths. In this sense, many new heroes or
elements that are iconic or mythological are seen. This is followed by the process of
adapting this development to the screen. Apart from these, there are children and
youth texts that include classical Greek mythology. For example, in the Western literature, many children and youth literature products, which deal with classical Greek
mythology heroes, are published and included in the bestseller lists. Rick Riordan’s
Tan Percy Jackson Greek Series (Greek Heroes, Greek Gods, etc.) are examples of today’s popular youth literature. In Turkish literature, we can observe similar developmental processes and most of them are children’s productions which are watched
as ”TRT-Çocuk” channel as animation film. It is also called mit adaptation for such
literary products. Most of the examples mentioned are the new literary products that
emerged from the adaptation of myths in children and youth literature. In this study,
examples of classical Greek mythology in the context of German children and youth
literature will be discussed with a descriptive approach. As it is known, one of the
foundations of German literature is based on ancient culture. This tradition has been
continuing since the nineteenth century in children and youth literature. Today, the
same tradition, through various media, as well as the examples of new mit adaptations are encountered.
Keywords: Child and youth literature, mythology, myth, German Literature
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1. Giriş
Bu çalışmada mitoloji kavramından, Antik Yunan ve Roma mitolojileri
anlaşılmaktadır. Çalışma boyunca da antik mitoloji olarak değinilecektir.
Diğer kültürlere ait mitolojiler bu çalışmanın kapsamını çok aşacağından,
ayrı tutulmuştur. Zaman zaman Türk mitolojisine değinmeler olsa da, bu
çalışmaya esas olan inceleme nesnesi antik mitolojidir. Evren olarak ise
bu çalışmada Alman ve Türk çocuk ve gençlik yazınları karşılaştırmalı
olarak ele alınmıştır. Bu nedenle antik mitolojinin Avrupa’daki uzantısı
denince Almanya’daki gelişimi ve Alman yazın tarihi içerisindeki yerine
değinilecektir.
Antik mitoloji zaten yazın dünyasının hem kendisi sayılır, hem de en
önemli kaynaklarından biridir denebilir. Mitolojinin oluşum ve gelişimi
bu anlamda yazın tarihi içerisinde sözlü yazın gelenekleri ile kesişmektedir. Kaldı ki, yazılı eserlerde de antik mitolojik unsurlardan hep söz
edilmiştir. Tabi ki, antik mitolojiye ev sahipliği yapan topraklarda ve özellikle de Anadolu topraklarında. Buralardan da hem göçler, savaşlar, hem
de anlatılar ve genel anlamıyla yazın aracılığıyla tüm dünyaya yayılmıştır,
denebilir. Mitoloji genel olarak Azra Erhat’a göre;
Mytos söylenen veya duyulan sözdür, masal, öykü, efsane anlamına gelir. Ama mytos’a pek güven olmaz, çünkü insanlar
gördüklerini, duyduklarını anlatırken birçok yalanla süslerler. Epos daha değişik bir anlam taşır: Belli bir düzen ve ölçüye göre söylenen, okunan sözdür”(Erhat, 2010, s.5).

Antik mitolojinin Alman yazını bağlamında, çocuk ve gençlik yazını özelinde 17. yüzyıldan beri süregelen gelişimine kısaca değindikten sonra
günümüzde pop yazını anlamında da çokça kullanılan fantastik ve fantezi
gibi alt türlerinde daha çok görülen antik mitoloji uyarlamalarına değinilecektir. Bu uyarlamalar elbette yalnızca kitaplarla sınırlı değil, kitap,
dergi, sinema ile yeni medyalarda çoklukla kullanılmaktadır.
Türk çocuk ve gençlik yazınında çeviriler dışında çok rastlayamadığımız
antik mitoloji konusu daha çok genel ya da yetişkin edebiyatı bütünü içerisinde görülmektedir2. Örneğin; Ziya Gökalp, “Kızıl Elma” ve “Altın Işık”
2
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“Tanzimat ‘ın ilanından sonra özellikle Fransız Edebiyatı’ndan yapılan çeviriler ile Yunan Mitolojisi’ne dönemin aydınlarının ilgisi artar. Yahya Kemal’in 1912 de Paris’ten
dönerken kaleme aldığı “Biblos Kadınları” ve Sicilya Kızları” adlı şiirleri aslında onun
kafasında” Nev Yunanilik” anlayışının da temellerini atmaktadır. (...) Türk mitolojisini
romanda kullanan günümüz yazarlarından biri de Buket Uzuner’dir. Su ve Toprak adlı
eserlerinde kahramanların isimleri seçilirken mitolojiden bilinçli olarak esinlenmiştir.
Dörtleme olarak planlanan (Su,Toprak,Ateş ve Hava) eserlerinin ana başlığı Uyumsuz
Defne Kaman’ın Maceraları’dır” (Kucur, 2019, erişim adresi: www.romankahramanları). Ayrıca KUCUR’a göre “efsane ve masalı bizim edebiyatımızda Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ömer Seyfettin, Yakup Kadri, Latife Tekin ve Yaşar Kemal’ in ölümsüz eserlerinde
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adlı eserleriyle, Edip Cansever “Tragedyalar”, şiirleri ile Sezai Karakoç,
İlhan Berk “Galile Denizi”, Melih Cevdet Anday, “Kolları Bağlı Odyessus”,
“Göçebe Denizin Üstünde” ve “Teknenin Ölümü” adlı kitaplarında antik
Yunan mitolojisi unsurlarıyla görülür (Kucur, 2019).
2. Konu ile İlgili Alan Yazını

Yapılan taramalarda çocuk ve gençlik edebiyatı ile antik mitoloji konusunda herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Varolan çalışmalar genellikle bütün olarak genel edebiyatın içinde geçtiği kadarıyladır ki, bu açıdan bakıldığında bu konunun oldukça çalışıldığı görülmektedir. Örneğin
Üreten, H., ve Mumcu, H. Y. (2015). “Antik Yunan Mitolojisi’nden Servet-i
Funun Edebiyatı’na Prometheus” konusunu ele almış ve Tevfik Fikret’in
“Promete” adlı şiiri bağlamında incelemişlerdir. Cemile Akyıldız Ercan ise
“Mitolojide Çocuk Katili Kadınlar: Lilith, Lamia, Medea” konusunu yine
genel olarak Alman edebiyatı bütünü içerisinde incelemiştir. “Medea”
figürü bağlamında Y. Aydın’ın yazar Christa Wolf’un “Medea” adlı yapıtı
ile ilgili incelemeleri bulunmaktadır (Aydın, 2016). Küçük, S. (2017) ise
“Türk Edebiyatında Mitoloji Arayışları” adlı çalışmasıyla Türk edebiyatındaki mitolojik motiflerin ele alınışı konusunu irdelemiştir. Alman çocuk
ve gençlik yazını bağlanıa bakıldığında ise bu konuda oldukça fazla çalışmaların yer aldığı görülmektedir. Bu da zaten antik kültür ile ortak bağları
bulunan batı dünyası için son derece olağan bir durumdur diye değerlendirilmektedir. Ancak son yıllarda bu konudaki çalışmaların yoğunlaşması,
beyazperdeye uyarlanan antik mitoloji uyarlamaları sayesinde olmuştur
diye düşünülmektedir. 2018 yılında çocuk ve gençlik yazınbilimi alanında
süreli yayın yapan “kjl&m” dergisi 70. yıl, 4. v. 2018 (18/4) nolu sayısını
tamamen “Mythen in der Kinder- und Jugendliteratur”3 başlığı ile bu konuya ayırmıştır. Bu sayıda yaklaşık olarak on adet makale yer almaktadır
ve hepsi de çocuk ve gençlik yazını ile mitler ve de antik mitoloji ilişkisini
irdeleyen çalışmalardır. Bunların arasında, bu çalışmada da sıklıkla gönderme yapılan Michael Stierstorfer’in4 “güncel çocuk ve gençlik yazınında
mitler” başlıklı çalışması özellikle günümüzdeki uyarlama mitolojik kurgular üzerinde durmaktadır.
3
4

de görürüz. Yaşar Kemal’in Yılanı Öldürseler, Binboğalar Efsanesi, Üç Anadolu Efsanesi
– Köroğlu’nun Meydana Çıkışı, Karacaoğlan, Ağrı Dağı Efsanesi, Alageyik baştan aşağı
mitolojik romanlardır” (Kucur, 2019) erişim adresi: www.romankahramanları.com;
Özel sayının alt başlığı şu şekildedir: “Wer wir sind und woher wir kommen...”(kim
olduğumuz ve nereden geldiğimiz... / Çocuk ve gençlik yazınında mitler). Bu başlıktan
da anlaşılacağı üzere batı dünyası yazınsal anlamda da mitlerden ve de antik mitolojiden kaynağını belirttiği söylenebilir.
Yazarın ayrıca “Antike Mythologie in der Kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart
Unsterbliche Götter- und Heldengeschichten? Series: Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien” başlıklı Peter Lang yayınevi tarafından yayımlanmış kitabı da bulunmaktadır.
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3. Alman Yazınında Antik Mitoloji Konusuna Kısa Bakış
Bilindiği üzere antik kültür zamanından çok sonraları Avrupa’da
“Renaissance” döneminde antik kültür yeniden doğmuştur. Bu yüzden de
Rönesans terimi klasik kültürün yeniden doğuşu anlamında kullanılmaktadır. Antik mitoloji konusunun yazın dünyasında eserlere yer verilmesi
Rönesans döneminden itibaren Avrupa’da başlamaktadır (Stierstorfer,
2014, 167). Yazarlar bir şekilde antik Yunan ve Roma mitolojisine veya
söz konusu mitolojide geçen tanrılara ya da diğer unsurlara değinmekte
veya konu edinmektedirler. Alman yazınında da benzer unsurlar görülse
de antik kültür biraz daha geç dönemlerde yeniden ortaya çıkmaktadır.
Antik kültürün ve özellikle de antik mitolojinin tekrar ele alınıp kültür,
sanat ve yazın eserlerinde tekrar ele alınışı Almanya’da 18. yüzyıldaki
klasik döneme denk gelmektedir. Alman klasisizminde J. W. v. Goethe5,
F. Schiller, F. Hölderlin ve H.v. Kleist’in eserlerinde çoğunlukla mitolojik
unsurlar, mitolojik kahramanlar yer almaktadır ve dönemin klasik tiyatrosu6 da tamamen klasik antik mitoloji unsurlarından oluşmaktadır
(Beutin, Ehlert, Emmerich ve diğerleri, 2001). 1775 yılında Weimar’da
genç Goethe “Prometheus” şiirini yazarak antik mitoloji kahramanlarından “Prometheus”u7 hikâye etmiş, başkaldırı ve isyan karakteri ve ateşi
çalarak insanlığa hediye etmesi gibi cesaret, coşku ve heyecan duygularının yanı sıra “deha” kavramını da antik bir figür ile özdeşleştirmiş ve
kendi çağında “coşku ve fırtına”8 denen genç bir akımın doğmasına neden
olmuştur. Goethe’nin İtalya seyahati (1786-1788) ise, klasik ve antik kültür açısından zaten onun yaşam ve sanatında bir dönüm noktasıdır ki,
Alman klasisizminin doğuşu bu sayede olmuştur (Balzer, Mertens, 1990,
230-237). Bu anlamda klasik dönem deyince, antik dönemin değer ve
sanat ölçütlerinin yeniden ele alındığı bir dönem anlaşılmaktadır. 1788
ila 1835 yılları arasını kapsayan Romantizm döneminde de yoğun olarak
5
6
7

8
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Fragman, yani bir bakıma yarım kalmış bir eser olarak nitelenen “Pandora” 1810: Prometheus içinde.
Goethe yine bu alanda çok etkindir. Örneğin “Iphigenie auf Tauris”(1779) ya da “Egmont” (1788), “Torquato Tasso”(1790) bu antik / klasik dönem eserlerinden bazılarıdır.
Methiye (Hymne) şiir türünde tamamen serbest formda yazılan Prometheus şiiri,
özgürlükçü genç anlayışın biçemsel göstergesi olarak tüm kalıplardan ve geleneksel
kurallardan bağımsız bir form oluşturmuştur. Bu bir bakıma genç karakterlerin, gençliğin otoriteye isyanıdır aynı zamanda. Burada otorite, Prometheus’un başkaldırdığı
tanrı Zeus’dur. “Sen Zeus….” hitabıyla başlayan şiir, en son dörtlüğün en sonunda “Ben”
olarak biter ki, tanrının karşısında ona karşı gelen bir “Ben” karakteri oluşturmuştur
genç Goethe. Bu ben karakteri aynı zamanda dahidir, “deha” özelliğini taşımaktadır.
Aydınlanma döneminin akılcılığının aksine duygu ve coşkulu aynı zamanda dehanın
başkaldırısı söz konusudur. Bunun yanı sıra “Ganymed” adlı şiiri de yine antik mitoloji
konusunu içeren başka bir eseridir.
Almancası “Sturm und Drang”dır. 1770 ila 1785 yılları arasını kapsamaktadır ve yalnızca Almanya içinde oluşmuş yazın-tarihsel bir dönemdir.
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antik Yunan-Roma kültürlerinin yeniden yaşatıldığı eserler görülmektedir. Öyle ki, 1794-1796 yılları arasında romantizmin filozoflarından F.
Schlegel Dresden’de geliştirmiş olduğu yazın kuramı ve tarih felsefesi çalışmasında “çağının yazını ile antik sanat ve yazın anlayışının birleşmesini” konu alır. “Yunan yazını üzerine inceleme” (1797) adlı çalışmasında
“modern yazının (romantizm döneminde bu şekilde anılıyor) bütünlük ve
tutarlıktan uzaklaştığı, bu nedenle antik yazının örnek alınması gerektiğini, genel anlamda da yazın dünyasının sürekliliği için antik yazının yaşatılması gerektiğini savunur” (Balzer, Mertens, 1990, s.260).
Alman klasisizm dönemi içerisinde bir başka yazar da Karl Philipp
Moritz’dir (1756-1793). Aynı zamanda bir lise öğretmeni olan Moritz gençlerle bir arada olmasının birikimini eserlerine de yansıtmış ve ünlü gençlik romanı “Anton Reiser”i (1785-1790) yazmış ve daha çok da bu eserle ünlenmiştir. 1789’da Berlin’de eski uygarlıklar alanında profesör olan
Moritz’in bir o kadar ünlü başka bir eseri de, çocuk ve gençler için hem
bir yazın eseri, hem de başvuru kitabı olmuştur. O da “Götterlehre oder
Mythologische Dichtungen der Alten” (1791) başlıklı tanrıların öyküsü ve
mitolojik yazın anlamına gelen eseridir. Döneminde en çok satılan eserler
arasına girmiştir. Moritz’in bu eserinin Klasik dönemde yazılmış olması da
klasik dönem-antik mitoloji ilişkisi açısından rastlantı olmasa gerektir.

Orijinal kitabın kapağı

Yazar, Karl Philipp Moritz

Böylelikle Stierstofer’in (2014, 170) de belirttiği gibi Alman yazınında 18.
Yüzyılda 1791 yılında yayımlanan bu eser ile çocuk ve gençlik yazınında
antik mitoloji konusunu ilk kez görmüş oluyoruz. Bu eserde, Stierstofer’in
aktardığına göre bir takım değerler ile tanrıların özellikleri özdeşleştirilmiş ve örnekler olarak okura aktarılmış, bunun yanında antik mitoloji,
tanrılar konusunda bilgilendirici metinler sunulmuştur. Bu bakımdan söz
konusu eser doğrudan antik mitolojiyi öykülemekten çok, başvuru kitabı
niteliğinde daha çok bilgilendirici bir işleve sahip olduğu aktarılmakta479
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dır. Bu aynı zamanda yazınsal dönem veya akımların genel dünya görüşü ve felsefesiyle de ilgilidir. Moritz’in eseri Aydınlanma dönemine denk
geldiğinden, aydınlanma döneminin ağır basan eğitsel anlayışı nedeniyle
eğitsel-bilgilendirici bir işlev yüklenmiştir denebilir. Aydınlanma dönemi
sonrasında ise mitolojik öyküler idealize edilerek okunması gereken metinler olarak karşımıza çıkmaktadır. Klasik dönemin ideal insan imgesine
uygun olarak da mitolojik kahramanlar öyküleştirilmiş ve düzeyli yazın
eserleri olarak görülmüştür9. G. Schwab10 ve K. F. Becker, mitolojik öykülerini çocuk okurları hedef alarak yazmış (Stierstorfer, 2014, 168), mitolojik konulara efsane, söylence ya da geleneksel masal anlatımı biçimiyle
yer vermişlerdir.
1950’li yıllarda eski Doğu Alman yazınında mitolojik unsurlar çocuklara
yönelik olarak özellikle düşünülmüş ve uyarlanmıştır. Eski doğu Alman
yazınında “Prometheus” ve “Herakles”, vd. figürlerine çokça yer veren
Bertolt Brecht, Anna Seghers, Heiner Müller ve Christa Wolf gibi yazarlar,
genel anlamda eski Doğu Alman devlet politikasına uygun model çizmek,
sosyalist gelecek idealine ulaşmada bir materyal olarak kullanmak üzere mitolojik öyküleri çocuk ve gençliğe göre uyarlamışlardır. Bu anlamda antik mitoloji bir tür kültürel miras olarak görülmüştür. Genç kuşakların da bu kültürel mirasla büyümeleri ilke edilmiştir. Bu tutum açıkça
Sosyalist Eğitim Programında da yerini almıştır (Rutenfranz, 2004a, S.
94f). Batı Almanya’da ise daha çok popüler kültür içerisinde ortaya çıkan mitolojik öykülerin olduğunu belirtmektedir Rutenfranz (2004a). Bu
anlamda mitolojik öykülerin çoğu, efsane, söylence veya masal tarzında
anlatılmakta hatta çizgi öyküler halinde de yayımlandıkları görülmektedir. Michael Köhlmeier; “Telemach” (1995) ve “Calypso” (1997), Dimiter
Inkiow; “Ilias”(2004), Als Zeus der Kragen platzte (2007), Paul Shipton;
“Schwein gehabt, Zeus! (2005), Rick Riordan; “Percy Jackson. Diebe im
Olymp” (2006) gibi yazarların eserleri çoksatar listelerine girmiş olan
eserlerden bazılarıdır.
4. Mitoloji Uyarlamaları

Çocuk ve gençlik yazını ile mitoloji deyince şu ayrımı yapmak gerekir:
Mitolojik unsurlar hemen her yazın metnine konu olabilir. Ancak söz
konusu olan çocuk ve gençlik yazını olunca, burada uyarlamalar öne çık9

Örneğin Christian Oeser’in “Pallas Athene und die kleinen Griechen”(1839) başlıklı eseri o dönem moral ve etik anlatı olarak tanımlanmıştır (Stierstorfer, 2014).
Ayrıca Gustav Schwab ve Karl Friedrich Becker („Erzählungen aus der alten Welt”;
1802/1803) mitolojik öykülere yer vermişler, Odysee, Truva savaşı vd. gibi konuları
metinleştirmişlerdir.
10 “Odysee” öyküsünü düz yazı olarak Almanca’ya çeviren Schwab’ın eseri yüzyılı aşkın
sürede en önemli okul kanonları arasında gösterilmiş ve önemini korumuştur ( Wikiwand, 2019)
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maktadır. Uyarlamalar dil açısından ele alındığında iki tür uyarlama ortaya çıkmaktadır. Birincisi aynı dil içinde var olan metnin kurgusal olarak
çocuk veya gençlik yazını metnine dönüştürülmesi. Burada söz varlığından söz diziminden cümle kuruluşlarına kadar çocuğa görelik kavramına uyarlama söz konusudur. İkincisi ise çevirilerdir. Çeviri bağlamının,
uyarlamalardan çok daha eski olduğu söylenebilir. Nitekim antik mitoloji
metinleri Yunancadan çevrilmiştir (özellikle de Schwab tarafından 19.
Yüzyılda yapılan çeviri).
Uyarlama konusuna tekrar dönerek biraz daha açımlamak gerekirse;
klasik metinlerin uyarlamaları olduğu gibi, mitolojik anlatıların da çocuk
ve gençlik yazınında uyarlamaları oldukları görülmektedir. Bu uyarlamaların geleneksel olanı, özetleme biçimindedir. Yani mitoloji öykülerinin
daha kısa özet biçimleri, daha basit dil yapıları ile çocuk ve gençlere uyarlanmakta, metin aralarında da resim veya çizim gibi çeşitli görseller de
eklenebilmektedir. Görsel unsurlarla zenginleştirilen bilgilendirici veya
eğlence odaklı resimli kitaplar daha çok günümüzde görülmektedir.
Çocuk ve gençlik yazınında uyarlamalara neden antik mitoloji öykülerinin konu olarak ele alındığı sorusu ise şu şekilde açıklanabilir: Çocuk ve
gençlik yazını genel olarak yetişkin olarak adlandırılan edebiyat bütününün bir parçasıdır. Onun içinde doğup büyüyen ama bütünden daha farklı,
hedef-kitlesi, dili ve yapısı farklı bir yazın türü. Bu açıdan bakıldığında
çocuk ve gençlik yazınına genel olarak kaynaklık eden bir takım kaynaklar vardır. En büyük kaynağı şüphesiz yazın bütünü içerisinden seçilerek
uyarlamalar aracılığıyla çocuk ve gençliğe ulaştırılan yazın metinleridir.
Bu metinler genellikle “Robinson Cruseo”11 (Daniel Defoe, 1719) tarzı çocuklar için yazılmamış ancak onlara uyarlanmış olan klasik metinlerdir.
Kaldı ki aydınlanmacı bir eser olan “Robinson Cruseo”da “Odysseus” tarzı
geleneksel gezgincilik ve macera arayışı esinlenilmiştir. Sonuçta Avrupa
kültürü bağlamında “Odysee” geleneği ve kültüründen söz edilebilir.
Ancak bu çalışma kapsamını aşacağından, Odysee esinlenmesine burada
yalnızca değinilerek geçilecektir. Masallar da aynı şekilde çıkış noktası
olarak doğrudan çocuklar için yazılmamış, derleyenler tarafından çocuk
ve gençler için uyarlanmıştır12. Bu bakımdan masallar, antik mitoloji öy11 Bu eser de özellikle çocuklar için yazılmamıştır. Ancak çocuk ve gençler bu eseri seçmiş, okumuş ve çok sevmişlerdir. Belki o yüzden 1780/81 yıllarında Alman yazar Johann Heinrich Campe bu eseri “Robinson der Jüngere” başlığıyla çocuk ve gençler için
uyarlamıştır. Bu nedenle J. H. Campe Alman çocuk ve gençlik yazınının, dolayısıyla da
uyarlama çocuk ve gençlik yazınının babası sayılır. Çünkü bu eser Alman yazın tarihinde ilk çocuk-gençlik uyarlama eseridir.
12 Bu nedenle Grimm kardeşler masal derlemelerinin başlığını “Kinder- und Hausmärchen” olarak adlandırmışlardır. Bu da Türkçe’de “Çocuk ve Aile Masalları” anlamına
gelir ki, Jakob ve Wilhelm Grimm, masal derlemesinin önsözünde derlemelerinin
yöntemlerini anlatırken özellikle çocuklara uygun olsun diye dili sadeleştirdiklerini,
herkesin anlayabileceği standart ya da orta Almanca ağzı ile yazdıklarını belirtmiş-
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külerine de en yakın türler olarak gösterilebilir. Çünkü hepsinde gerçek
ile gerçeküstü öğeler bir aradadır, yani fantastik kavramı söz konusudur. Antik mitoloji öyküleri de bu anlamda çocuk ve gençlik yazınına çok
önemli bir kaynak olarak görüldüğü için anlatıla gelmiş ve uyarlamalara
yer verilmiştir. O kadar ki, antik mitoloji öyküleri ya da kahramanlarının
izleri, izdüşümleri hemen her batılı çocuk ve gençlik yazını metinlerinde,
hatta yetişkin yazınında da yoğun olarak işlenmiştir. Esinlemeler sonucuyla Amerika’da otuzlu yıllarda örneğin “Süpermen”(Jerry Siegel, Joe
Schuster, 1933) çizgi romanlarının öncülleri yaratılmış, sayısız öyküsü
yazılmış ve beyaz perdeye de hemen her dönem yeniden uyarlanmıştır13.
Diğer bir kaynak ise, modern dönemde daha fazla görüldüğü üzere özel
olarak çocuk ve gençler için yazılan yazın metinleridir. Bunlar başlangıçta bilgilendirici amaçla yazılan sadeleştirilmiş, basit dil kullanılmış ve
görsel unsurlarla zenginleştirilmiş başvuru kitaplarıdır. Örneğin Simone
Mann’ın metin yazarlığını yaptığı, çizerliğini ise Laura Dohmen’in üstlendiği “Myhthen & Sagen”(2018) (Mitler ve Söylenceler) adlı başvuru-bilgilendirici resimli kitaptır. Toplam 48 sayfadan oluşan kitap, arka kapak
metninde yedi yaş ve üstü çocuklar için önerilmiştir. Karton Truva maket
malzemesi ve kitap içeriği yüklü bir de CD beraberinde oluşturulmuş kitapta yalnızca antik mitoloji değil, altı bölüm halinde genel olarak mitoloji ve söylenceler, sonra sırası ile Yunan ve roma, Almanya, İskandinav,
Britanya mitolojilerine de yer verilmiştir. En son bölümde ise ekran ve
sinema başlığı altında beyaz perdeye uyarlanan mitoloji öykülerinden söz
edilmiştir. Bunlardan söz ederken yazar en çok da Walt Disney yapımlarından söz ederek, bu ve benzeri mitoloji uyarlamalarının ya animasyon,
ya çizgi film ya da gerçekçi Hollywood yapımları olarak günümüzde izlendiklerini belirtmiştir.
Söz konusu kitap genel olarak eğitsel açıdan değerlendirildiğinde; mitolojilere yer verirken, mitolojilerin geçtiği yerler ya da ülkeler hakkında
da az ama öz bir şekilde ülkebilim konusunda bilgilendirmeler yapıldığı
görülmektedir. Bu da kitabın eğitsel ve öğretici yanının oldukça önemsenmiş olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda kitap incelendiğinde, yalnızca mitolojiler hakkında bilgilendirmenin yanı sıra coğrafya, ülkeler,
tarih ve eski uygarlıklar gibi konularda da eğitim ve öğretim işlevlerinin
kurguya dâhil edilmiş olduğu görülür. Ayrıca mit, hikâye gibi yazın dünyasına giriş ve elbette mitolojiler aracılığıyla fantastik yazın dünyasının da
tanıtıldığı, anlatıldığı ve dolayısıyla sevdirilmeye çalışıldığı söylenebilir.
lerdir (J., W. Grimm; masal önsözü). Ayrıca “Hausmärchen” kavramı düz anlamda ev
masalları olarak anlaşılsa da en doğru karşılığı “Aile Masalları”dır. Böylelikle Grimm
masallarının doğru Türkçe karşılığı “Çocuk ve Aile Masalları”dır.
13 Çağımızın bu süper kahramanları 20. ve 21.yüzyıl yazınlarının ve de kültürlerinin en
büyük mitolojik kahramanlarındandır, denebilir.
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Belki de bu yüzden batı dünyasında fantastik yazının bu denli gelişmiş ve
yaygın olduğu açıklanabilir. Nitekim fantastik yazının batı edebiyatlarında köklü bir geleneğinin oluşu, biraz da mitolojilere bağlıdır denirse, çok
da yanlış sayılmaz.

“Myhthen & Sagen”(2018) (Mitler ve Söylenceler) adlı kitaptan

Uyarlamaların bir diğer yöntemi de dekonstruktif14 bir tarzda var olan
ya da bildik öykülerin değiştirilerek yeni metinler halinde uyarlanmasıdır. Bu tarza da “Yüzüklerin Efendisi”15, “Harry Potter”16 ya da “Percy
Jakson”17 tarzı fantastik kurgular girer. Mitolojik öykülerin ikibinli yıllarda oldukça popüler olduğunu belirten Stierstorfer, bunda günümüz yeni
medyaların ve teknolojinin büyük rol oynadığını belirtmektedir. Teknoloji
sayesinde bilgisayar kurguları ile karşımıza animasyon tarzı veya gerçek-

14 Yapıbozuculuk. Varolan yapı, kurgu veya içerikle oynayarak ya da değiştirerek aynı
malzemelerle benzer ama farklı bir kurgu oluşturmak.
15 (İng. The Lord of the Rings) İngiliz filolog ve Oxford Üniversitesi profesörü J. R. R. Tolkien’in yazdığı ve 1954 yılında yayımlanan epik fantezi türündeki romandır.
16 İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yedi kitap hâlinde yazılan fantastik roman serisi
ve bu kitaplardan uyarlanan film serisi. Dizinin ilk kitabı 1997 yılında yayımlanmıştır.
17 “Perseus Percy Jackson”, “Percy Jackson & Olimposlular” kitap dizisinin baş karakteridir. Dizinin ilk kitabı “Şimşek Hırsızı”nda ilk kez karşımıza çıkan “Percy”, kitapta anne
ve üvey babası Gabe’le, Manhattan’da, Yukarı Doğu Yakası’nda yaşar. Annesi ile birlikte
küçük evlerinden taşınan “Percy”, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yüzünden çoğunlukla okullardan atılır. “Percy”, dizinin bütün kitaplarında görülür. Rick Riordan’ın diğer serisi “Olimpos Kahramanları”nın ilk kitabında kayıp olan “Percy”, “Neptün’ün Oğlu”nda tekrar karşımıza çıkar. Kitap, basitçe bir kehanetten bahseder. 70 yıl
önce bir kâhin tarafından yapılmıştır ve üç büyük tanrının (Zeus, Poseidon ve Hades)
çocuklarından birinin Olimpos’u kurtaracak ya da yıkacak bir karar vereceğini söyler,
bu yüzden üç tanrı çocuk sahibi olmayacağına yemin eder ama tutamazlar. Zeus’un
Thalia Grace ve Jason Grace adında iki çocuğu olur. Percy’nin babası Poseidon’dur. Hades sözünü tutmuştur fakat bu sözü vermeden önce yaşayan çocukları Nico di Angelo
ve Bianca di Angelo’yu Zeus’un haberi olmadan Lotus Kumarhanesi’nde günümüze
kadar tutmuştur. Percy Jackson ve Olimposlular serisinde Percy’nin 12 yaşından 16
yaşına kadar yaşadığı olaylar anlatılmaktadır” (wikiziro, 2019)
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çi animasyon diyebileceğimiz tarzda yapımlar karşımıza çıkmaktadır. Bu
da “Harry Potter”, “Yüzüklerin Efendisi”, “Hobbit” tarzı fantastik filmlerin
artışını sağlamıştır. Doğrudan mitolojik konuları ise Percy-Jackson kitapları ve dolayısıyla film uyarlamalarında görülmektedir.

Antik Yunan mitolojisi ile ilgili çeviri çocuk kitaplarından bazıları

4.1. Mitoloji Uyarlamaları Yazarı Rick Riordan ve “Percy Jackson” Serisi
1964 doğumlu Amerikan yazar Rick Riordan (Richard Russel Riordan Jr.),
2005 yılında ilki yayımlanan beş kitaplık, Yunan ve Roma mitolojileri çerçevesinde öyküleştirilen bir grup gençlik ile birlikte “Percy Jackson” serisi
ile ünlenmiştir. Bu serinin dışında da kitap serileri bulunan başarılı yazarın kitapları 37 farklı dile çevrilmiş ve Amerika’da 30 milyondan fazla sattığı belirtilmiştir (wikipedi, 2019). “Percy-Jackson” serisinin ilk iki kitabı
film olarak uyarlanmış (2010) ve asıl başarı, bu film uyarlamalarından
sonra gelmiştir. Ülkemizde “Doğan Egmont” yayınevi tarafından kitapları
yayımlanmaktadır.

Rick Riordan’ın mitoloji uyarlaması “Percy-Jackson” kitap dizisinden bazıları
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Bu çalışmaya konu olan kitap “Percy Jackson ve Yunan Kahramanları”18
başlığını taşımaktadır. Doğan Egmont tarafından yayımlanan ve altıncı
baskısı (İstanbul 2018) yapılan kitabın çevirisi Taylan Taftaf tarafından
yapılmıştır. Giriş ve sonsöz bölümleri ile birlikte toplam ondört bölüm
ve 534 sayfadan oluşan kitapta yazar, birinci anlatıcı, yani “Ben” anlatımı
kullanmakta ve olayları kitabın kahramanı olan “Percy” etrafında kurgulamaktadır:
(...) Ha bu arada beni tanımıyorsanız adım Percy Jackson. Çağdaş bir melezim. Yani, Poseidon’un yarı tanrı, yarı insanoğluyum. Benim başımdan da bazı kötü olaylar geçti geçmesine
ama size anlatacağım kahramanların hikâyeleri tam anlamıyla eski toprak kötü şans vakaları. (...) Canavarların kellesini
koparmak, krallıkları kurtarmak, birkaç tanrının kıçını tekmelemek, Yeraltı’na baskın yapmak, pis insanların mallarını
yağmalamak için dört bin yıl öncesine gidiyoruz.
Ve tatlı olarak da, acı dolu trajik ölümler bizi bekliyor.
Hazır mısınız? Güzeeel. Hadi o zaman başlayalım! (age, s. 10)

Kitabın giriş bölümünden itibaren kahraman Percy Jackson’un ağzından
birinci tekil anlatımla ama gençlik jargonu ya da gençlik alt-kültür dili
ile anlatımına başlamaktadır yazar. Bu anlatım özelliklerinden hareketle
kitabın dil olarak da gençlik yazını için uyarlandığı söylenebilir. Kitabın
diğer bölümlerinin de yine gençlik alt-kültür diline uygun olarak kurgulandığı görülüyor. Girişten sonra yer alan ilk bölüm olan “Perseus kucak
istiyor” bölümünde olduğu gibi. Bölümün başlangıcı şu şekilde;
Bu herifle başlamak durumundayım. (…) Sonuçta adaşız. Gerçi tanrı babalarımız farklı ama annemin Perseus’un hikayesini sevmesinin basit bir nedeni var: hikayenin sonunda Perseus ölmüyor. Binbir parçaya doğranmıyor. Ebedi bir cezaya
da çarptırılmıyor. Hatta kahraman hikâyelerinin genel gidişatı açısından baktığımızda, bununki gerçekten mutlu sonla
bitiyor (age, s. 11).

Görüldüğü üzere kahramanın ağzından anlatı ve de kahramanın bakış açısından kurgu verilmektedir. Hikâyenin devamında örneğin; “(...) öncelikle
o dönemde Yunanistan’ın tek bir ülke olmadığını anlamanız gerekiyor”(age,
s. 11) gibi açıklayıcı cümlelerle gerek ülkebilim konusunda bilgilendirme
yapılmakta, gerekse günümüzle ilgili ülkebilim konuları bağlamında karşılaştırmalar da yapılmaktadır; “Bugün hayatın böyle olduğunu düşünseni18 Kitabın özgün adı; “Percy Jackson’s Greek Heroes” olup Disney-Hyperion tarafından
2015 yılında yayımlanmıştır.
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ze. Manhattan’da yaşıyorsunuz diyelim. Yerel kralınızın kendi ordusu, kendi
vergi sistemi, kendi kuralları olurdu”(age, s. 12). Bu açıklayıcı girişlerden
sonra mitolojik hikâye dili geçmiş zaman kipiyle anlatılmaktadır.
Kitabın her bir bölümünün kendi özgün başlığı bulunmaktadır ve numaralandırma kullanılmamıştır. Örneğin; “Psyche Güzellik Kremi Çalıyor”,
“Phaethon Ehliyet Sınavından Çakıyor”, “Ottera Amazonları İcat Ediyor”,
“Orfe Solo Takılıyor” vd. Her biri son derece eğlenceli, ergenlerin kendi
jargon dillerine yakın bir anlatımla antik mitoloji kahramanlarının maceraları öyküleştirilmiştir. Kitabın en sonunda yer alan “Sonsöz” bölümü ise
yalnızca bir sayfadan oluşmakta ve yine doğrudan ergen ya da genç okura
seslenmektedir:
Dostum saat kaç?
Aylık Argo II toplantımıza geç kaldım. Bittim ben!
Bu kitabı yazmak tahmin ettiğimden daha uzun sürdü ama
umarım beğenmişsinizdir.
(…)
Kılıçlarınız keskin, gözleriniz açık olsun çocuklar. Ve her şeye
rağmen Delfi Kahini’ne gitmekte ısrar ediyorsanız… O halde
hadi size iyi günleeer!
Manhattan’dan sevgilerle,
Percy Jackson (age, s. 534)

5. Sonuç

Sonuç olarak film uyarlamaları sayesinde “Percy- Jackson” serisi ile gündeme gelen R. Riordan’ın eserleri, yazın dünyasında fantastik çocuk ve
gençlik yazını türünün günümüz çoksatar kitapları arasında yerini almıştır. Fantastik çocuk ve gençlik yazın türünün altında bir alt tür olarak
“fantezi (fantasy) adı verilen, eski zamanlara ait öykü kurgularını fantastik kurguyla sunan alt türün çağdaş örnekleri olarak saymak mümkündür. Fantastik kurgular dışında gerek resimli kitaplar, gerek diğer çocuk
romanlarında da antik mitolojinin öyküleştirildiği görülmektedir. Batı
dünyasında antik mitoloji konusunun ergenlik yazını içerisinde en güzel
hikâyeleştirildiği eserlerden olan R. Riordan’ın dizi kitaplarının, çeviriler aracılığıyla ülkemizde de çoksatar hale geldiğini dolayısıyla sevilerek
okunduğunu söylemek mümkündür. Ancak ne var ki ülkemizde özgün
olarak kurgulanan belli bir antik mitoloji konusu ya da konularını işleyen
herhangi bir esere rastlanmamıştır. Var olanlar çeşitli kısa öyküler şeklinde derleme öykü ya da çeşitli kitaplar içerisinde görülebilen uyarlamalar
ile çevirilerdir. Oysa “Telemak” çevirisi ile birlikte Tanzimat edebiyatından günümüze zengin bir çeviri mitoloji uyarlamaları şeklinde kitapların
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var olduğu, günümüze doğru bu çevirilerin giderek arttığı görülmektedir.
Bunda da en önemli etkenin, fantastik ve fantezi türü film uyarlamaları
sayesinde gerçekleştiği değerlendirilmektedir.
Her ne kadar antik mitoloji konusu Türk çocuk ve gençlik yazınında çeviriler dışında çok yer almasa da kendi mitolojisini işleyen bir edebiyat konumundadır ve bu açıdan oldukça zengindir, denebilir. Türk mitolojisinin
çocuk ve gençlik yazınındaki ağırlığı da oldukça fazladır denebilir ve etkileri günümüzde ekranlara da yansımıştır. Örneğin TRT Çocuk kanalındaki
Dede Korkut Öyküleri, Keloğlan masalları vd. son derece profesyonelce
ekran çizgi filmlerine uyarlanmıştır. Üstelik bu uyarlamalar klasik özgün
metinler halinde olduğu kadar, günümüz batı dünyasındaki rekonstruktif
kurgu örnekleri gibi değiştirilerek pek çok yenileri de kurgulanabilmiştir.
Özellikle Keloğlan Masalları tamamen fantastik bir yapıda kurgulanmıştır.
Gerçek mekan içerisinde gerçeküstü figürlerin kullanılışı ve teknik olarak
bir araya getirilişi ve izleyicinin şaşırtılması gibi. Ayrı bir çalışma olarak
güncel Türk çocuk ve gençlik yazınında mitler konusunun ele alınması ve
ekranlara oldukça fazla yansıyan kurguların bilimsel olarak ele alınarak
incelenmesi önerilmektedir.
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DID NOAH’S FLOOD OCCUR IN THE LAKE VAN BASIN?
Ilham GADJIMURADOV1

Abstract: The biblical account of Noah’s Flood in the Old Testament states that the
ark landed on the Mountains of Ararat. Elsewhere in the Bible there are references
to a Land of Ararat north of Assyria. This suggests that the legend of the Flood may
have been set in the area of the ancient Kingdom of Urartu around Lake Van. The Lake
Van region is an important area for geomythology. Since the Pleistocene the adjacent
volcanoes were an important source of obsidian, and early metallurgy developed in
the region. In the Chalcolithic and Early Bronze age since 7000 years BP the climate
became favorable for human settlements, agriculture and livestock rearing. Lake
Van is set in a tectonically active area along a subduction zone. Earthquakes occur
along major faults, and Nemrut Volcano was active in the Holocene. Volcanic eruptions would have been witnessed by people living in the area and may have inspired
ancient legends. People migrating from and travelling through the region could have
spread these legends to adjacent areas in Mesopotamia and the Levant. Lake Van is
a closed basin, and the lake level is influenced by climatic and tectonic processes.
Short lived catastrophic rises in lake level of Lake Van may have occurred since the
beginning of the Chalcolithic linked to exceptionally heavy rainfall related to volcanic
eruptions, or to tsunamis created by earthquakes or by pyroclastic flows entering the
lake. One of these catastrophic events before the Middle Bronze Age may have given
rise to the legend of Noah’s Flood. Future geoarchaeological research is required to
clarify the changes in lake level of Lake Van during the Holocene and locate ancient
settlements below the current lake level. These surveys could be integrated with detailed interdisciplinary studies of Holocene volcanic and tectonic activity and climate
change to better understand the fluctuations of the lake level.
Keywords: Noah´s Flood, Ararat, Urartu, Lake Van, young volcanoes, lake level
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1. Introduction
A problem common to all of the various theories about the Flood is that
none of them provide a credible explanation for the very rapid rise in water level that would have been necessary to destroy an entire civilization
in the manner depicted in the Old Testament. In the mind of a geologist,
the flood stories that have come down to us in writings that originated in
the ancient Near East suggest that they could be related to a catastrophic
event that took place in an enclosed volcanic area. In general, it can be said
that the volcanic phenomena described in the Old Testament have not
yet received much attention from persons engaged in Biblical research.
There is a description of the volcanic eruption that destroyed the cities of
Sodom and Gomorrah (Genesis 19:24). God is reported to have appeared
to the Jews during their Exodus in the form of a pillar of smoke during the
day and a pillar of fire during the night to guide them (Exodus 13:21-22).
God is said to have descended down in fire onto Mount Sinai while smoke
billowed up from it as if from a furnace and the whole mountain trembled
violently (Exodus 19:16-19). These and numerous other passages in the
Bible depicting fiery phenomena on mountains leave no doubt that what
the authors of these texts were describing was originally based on reports
by persons who had witnessed volcanic activity.
However, no one has ever come up with a logical explanation as to where
this volcanic activity could have taken place. There aren’t any young volcanoes in Egypt, in southern Mesopotamia, and in the Levant, where Old
Testament stories are usually thought to have taken place. For this reason,
references to volcanic phenomena in the Old Testament have often been
interpreted as allegories.
2. The Term Ararat in the Biblical Flood Story and Kingdom of Urartu

The Old Testament tells us that Noah’s Ark came to rest in the mountains
of Ararat when the flood waters receded (Genesis 8:4). This mountain
range in the Land of Ararat was later confused with Mount Ararat in
northeastern Turkey, on the border to present-day Armenia. The latter
mountain has very different-sounding names in the regional languages
(Masis in Armenian, Ağrı Dağı in Turkish, Çiyayê Agirî in Kurdish). It was
not until sometime in the Middle Ages that Ararat began to be used as a
designation for this particular mountain (Petrosyan 2016:68-80). By contrast, the term Ararat in the Flood story, as elsewhere in the Bible, refers
to a kingdom located north of Assyria (Jeremiah 51:27, 2 Kings 19:37,
Isaiah 37:38). This, in turn, is a reference to what is known to ancient historians as the Kingdom of Urartu with its center at Lake Van (Fig. 1). The
different spellings of Urartu and Ararat are a result of the fact that only
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the consonants of words are written out in Semitic languages (in this case
only rrt) and that the vocalization of a given word can vary. In the Islamic
tradition Mount Judi is believed to have been the mountain Noah’s Ark
came to rest on (Surah 11:44). It is located south of Lake Van, not far from
the heartland of Urartu. The first known mention of Urartu dates back to
the 9th century BCE, when it was described as being an independent state
and an adversary of Assyria. A key characteristic of this region is the presence of a number of young volcanoes which continued to be active on into
historical times and could have played an important role in the shaping of
mythological and religious traditions.
3. Noah´s Flood and Lake Van in Eastern Anatolia

The area around Lake Van is a focal point of tectonic activity. The Eastern Anatolian volcanic axis passes through here along fault lines that extend from Mount Nemrut (2935 m) to Mount Süphan (4434 m) under the
western and northwestern shores of Lake Van and from there northeastwards via Mount Tendürek (3538 m) and Mount Ararat (5165 m) to Transcaucasia (Schweizer 1975). Lake Van (Turkish Van Gölü, Kurdish Gola
Wanê, Armenian Wana Lič, Greek/Latin Thospitis Lacus) is 1650 meters
above sea level, alkaline, saline, and up to 450 meters deep. It sits in a
tectonically active zone at the intersection of the Eurasian, Anatolian, and
Arabian plates (Fig. 2). It was created in the valley of the rivers Bendimahi
and Zilan as a result of the fact that their outflow towards the Tigris and
Euphrates was blocked off by lava flows from Mount Nemrut (Maxson
1936, p. 49-57).
There is no other region in the Near East where there are so many young
volcanoes concentrated in a relatively small area. Massive eruptions have
occurred here in the current post-glacial period and, in part, in historical
times. Pertinent passages in the Flood narrative make more sense when
we realize that they have a volcanic background. During the Flood water
came not only in the form of rain from above but also burst forth from
below (Genesis 7: 11-12; Surah 54:11-12). It could be a reflection of geysers and hot springs generally associated with young volcanic areas such
as those seen in Yellowstone National Park and in Iceland. Heavy rainfall is a phenomenon that can occur as a result of volcanic eruptions. The
eruption of Mount Tambora in Indonesia in 1815 had a strong influence
on global weather conditions, causing what was described at the time as
“endless rain” in various parts of the world (Stothers 1984:1191-1198).
Also of interest here are references to hot and boiling water in versions
of the Flood story found in extra-Biblical Hebrew sources (Talmud, Rosh
Hashanah 12a). The corresponding part of the flood narration in the
Quran speaks of an oven boiling over (Surah 11:40). This, once again, is
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an indication that the Flood occurred in a volcanic area. There is a large
lake in the crater of Mount Nemrut, Lake Nemrut. In a volcanic eruption,
the water in this lake could be heated and then end up flowing down into
Lake Van in the form of lahars (flows of hot slurry), which would significantly increase the water level there within a short period of time. The
melting of snow in the mountains and heavy rainfall due to volcanic activity should be taken into account as factors in a related flood event. The
fact that Lake Van does not have a drainage outlet would be a contributing factor to a rapid rise of the water level in any flood scenario. Further
floods, albeit on a smaller scale, continued to take place in the Lake Van
Basin on into more recent times (Deniz and Yildiz 2007, p. 707-711).
The high alkaline and saline content in Lake Van is due to its volcanic environment. Crucial information about the history of the lake is revealed in
its sediments. Some of these sediments are situated higher than today’s
water level and others are at various depths underwater. These layers of
volcanic ash have been documented and analyzed, making it possible to
know exactly when eruptions of Mount Nemrut and Mount Süphan took
place over the past several millennia. They have all been dated very precisely using varve chronology and radiocarbon (14C) techniques (Landmann et al. 1996, p. 797-808). Based on the analysis of these sediments,
the water level in Lake Van about 15000 BCE was several hundred meters
lower than it is today. There continued to be strong fluctuations in the
level of the lake over the ensuing millennia (Fig. 3).
Together with our knowledge that the earliest written references to an
ancient oriental flood legend are about 4000 years old, these fluctuations
in the level of the lake are very important to us in that they can help us to
establish an approximate timeframe in which the creation of the Biblical
Flood story could have occurred. Traces of the oldest settlement in the
Van Valley date back to approximately 5500 BCE (Özdemir et al. 1996, p.
797-808). Considering that the earliest written records we have of Babylon are from around the beginning of the 2nd millennium BCE and that
they can probably be traced back to older Sumerian and Akkadian sources from the late 3rd millennium BCE, the timeframe for the creation of the
flood legend would lie somewhere within the period between 5500 and
2000 BCE.
Noah is described in the Old Testament as a “carpenter”, a “farmer”, and
a “winemaker” (Genesis 6:14; 9:20). It can be assumed that the population these occupations symbolize lived in the Lake Van Basin during the
Bronze Age (starting about 3500 BCE at the earliest). This means that the
timeframe for the creation of the Flood legend should be refined to somewhere between 3500 and 2000 BCE. It can be assumed that natural disas493
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ters around Lake Van were responsible for the demise of the Kura-Araxes culture, a Bronze Age civilization in Eastern Anatolia (Palumbi 2011).
During this period, the population in question lived near the shores of
the lake, whose level then was 20-25 meters lower than it is today. The
land they were living on was suddenly inundated. The water level rose
by 30-40 meters, as can be seen from the young alluvial terraces that
formed in various places (Kuzucuoglu 2010, p. 1131-1132). The dramatic
water-level fluctuations seen in Lake Van were probably caused not only
by climate change but also by volcanic and tectonic factors (Cukur et al.
2014, p. 201-214).
The mention of darkening skies, storms, earthquakes, fire, smoke, and
heavy rainfall in the various flood-legend source texts can be understood
as reflections of natural disasters that occurred on the shores of Lake Van
in immediate proximity to the active volcanoes there. It is interesting to
note that the Quran mentions “waves like mountains” during the Flood
(Surah 11:42). This could be understood to mean tsunamis caused by
strong earthquakes. Destructive waves could also have been caused by
pyroclastic flows pouring into Lake Van from the flanks of Mount Nemrut
(Sumita and Schmincke 2013, p. 29).
In 2017-2018, the remains of ancient settlements were discovered 5-20
meters below the surface of Lake Van. This was in an area near the shoreline at the northern end of the lake, right at the foot of Mount Süphan.
This remains has not yet been studied by archaeologists so it would be
premature to assume that it was part of a pre-flood settlements (Fig. 4).
But the fact that it was found at all is indicative of the potentials held out
by underwater archeology.
Exploration of the lakebed with high-resolution sonar in recent years has
produced evidence supporting the assumption that the lake was much
smaller 14000 years ago and that the shallower areas on its eastern and
northern sides were not submerged (Cukur et al. 2015, p. 329-340). It
should be fairly easy to find the remains of pre-historic settlements in the
shallower areas of the lake with the assistance of high-resolution multibeam sonar (Fig. 5).
I wish to leave aside any and all theological interpretations of the Biblical
story of Noah’s Flood in this context and to view it simply as an ancient
narrative about a flood that took place in a mountain valley and about
a group of people, a family, who were able to save themselves and their
domestic animals from drowning thanks to the kind of house they built.
Having said that, we have reason to believe that a volcanic eruption and/
or a strong earthquake in combination with flooding may have caused
the destruction of an entire Bronze Age culture that was probably related
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to the later Hurrian and Urartian population in the region. This kind of
natural disaster may also have been the reason for the migration of the
Hurrian population from the mountainous areas of Eastern Anatolia to
northern Syria, the Levant, and Mesopotamia at the end of the 3rd millennium BCE. Narratives about the destruction of an early civilization in
a high volcanic valley could have been passed down through the ages by
oral tradition, taking on the kind of religious meaning they have today
only after mankind was well into historical times. The religious meaning
these narratives came to have was doubtless helped along by the volcanic component in the disaster experienced which, viewed as punishment
meted out by God, had not been seen before and was never seen again in
this form. This uniqueness probably accounts for a great deal of what lent
these narratives the appeal that caused them to spread from the Eastern
Anatolia to Mesopotamia, to the Levant, as well as to Europe and beyond,
gaining acceptance everywhere they were introduced.
4. Summary

A key consequence of writing this paper is that it made me aware that
only an interdisciplinary approach based on the latest research in geology, archeology, ancient history, the history of religion, and the ethnology
of Eastern Anatolia can provide answers to questions like the one discussed here. It seems obvious to me that volcanoes in Eastern Anatolia
must have played a significant role, previously unrecognized, in the emergence of mythological and religious narratives that ended up being widely
disseminated in the ancient Near East. Further interdisciplinary research
needs to be done in this area. Exploring the effects of natural disasters
caused by earthquakes and volcanic eruptions might also help us answer
some of the questions we have in the archeological work being done in
this region. With regard to the history of religion, it should be noted that
in general the Bible passages of interest in this connection should not be
interpreted as allegories. Instead, they should be seen as reflections of
natural disasters that took place in the Eastern Anatolian highlands and
not in the Levant or in southern Mesopotamia. With regard to archeology
in the Lake Van region, strong emphasis should be placed on the importance of underwater exploration, given that the level of the lake has risen considerably and at times catastrophically over the course of the past
14000 years. Locating suspected archeological sites on the bottom of the
lake will require the use of high-resolution multibeam sonar and possibly
also underwater robots. Cooperation between archeologists and geologists will be of major importance, seeing as geomorphological changes in
surface relief due to volcanic and tectonic activities will need to be taken
into account when doing archeological research in the Lake Van Basin. If
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the hypothesis is confirmed that volcanism, tectonics, and seismic activity have played a key role in the dramatic changes that have taken place
in the level of the lake, then this fact ought to be taken into account in
future emergency management planning. The importance of this kind of
research for tourism as well as for general economic development in the
region should not be underestimated.
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Fig. 1 Urartu=Ararat in Eastern Anatolia.

Fig. 2 Map of geodynamic systems in Eastern Anatolia (Dicle and Üner 2017).

Fig. 3 Water level changes in Lake Van (Cagatay et al. 2014:15).
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Fig. 4 The remains of an ancient fortress on the bottom of Lake Van
(Photo: Tahsin Ceylan /Twitter).

Fig. 5 Paleo-Lake Van at ca. 14 ka with channels identified from multibeam data
(Cukur et al. 2015).
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Öz: Arapçada, “rivayet, aslı olmayan söz, masal, efsane” gibi anlamlara gelen “ustûre/
esâtîr” sözcüğünün karşılığı olan mitoloji; her ne kadar klasik Arap şiirinde önceden kullanılıyor olsa da, modern Arap şiirindeki kullanımı Cebrâ İbrahim Cebrâ’nın
1945 yılında James Frazer’inThe Golden Bough/ Altın dal isimli mitolojinin kökenine
dair eserini Arapçaya tercümesinden sonra başladığını söylemek mümkündür. Zira
bu çeviri, Bedr Şâkir es-Seyyâb’ın mitolojik unsurlar içeren şiirleri için bir esin kaynağı olmuştur. 1957 yılında Lübnan’da Adonis, Yusuf el-Hâl ve Halîl Hâvî gibi çağdaş
edebiyatçıların girişimleriyle kurulan Mecelletu’ş-şi‛r Grubu ve aynı isimli çıkarılmış
olan dergide başlayan mitolojik şiir serüveni günümüze kadar devam etmektedir.
Mitolojinin modern Arap şiirinde kullanılması oluşum ve olgunlaşma dönemi olmak
üzere iki kısma ayrılmaktadır. İlk dönem, yirminci yüzyılın birinci yarısında; Apollo, Divân, İhyâ ve Mehcer gibi edebi ekoller vasıtasıyla modern Arap şiirine yüzeysel
olarak girmiş, bu asrın ikinci yarısından sonra ise, Iraklı Bedr Şâkir es-Seyyâb, Nâzik el-Melâike, Abdulvehhâb el-Beyâtî; Mısırlı ‛Abdülmut‛î Hicâzî, Salâh ‛Abdussabûr;
Lübnanlı Halîl Hâvî, Yusuf el-Hâl ve Suriyeli Adonis gibi bariz simalar sayesinde zirve
noktasına ulaşmıştır.
Bu çalışmada; yukarıda isimlerini zikrettiğimiz modern Arap şiir öncülerinden Bedr
Şâkir es-Seyyâb’ın şiirlerinde bulunan mitolojik öğelere yer verilerek, bu şiirlerin
Arap hayal dünyasındaki yansımaları değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Şiir, Modern Arap Şiiri, Bedir Şâkir es-Seyyâb
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THE MYTHOLOGICAL ELEMENTS IN MODERN ARAB
POETRY
(EXAMPLE OF BADR SHĀKIR AL-SAYYĀB)

Abstract: The mythology that equivalent to ustūra/asātīr in Arabic which means tale,
non-original word, fairy tale, legend although it has been used in classical Arabic poetry, it
is possible to say that the usage of the modern Arabic poetry started after the translation
of James Frazer’s work about the origin of the mythology named Golden Bough into Arabic
by Jabra Ibrahim Jabra into in 1945. As this translation is an inspiration for the mythological poems of Badr Shākir al-Sayyāb.

In 1957, mythological poetry adventure started with the the poetry magazine group (Majalla as-shir) with the same name which was founded in Lebanon with the initiatives of
contemporary writers such as Adonis, Yusuf al-Khāl and Khalīl Hāwī, and has continued
until today. The use of mythology in modern Arabic poetry is divided into two parts; formation period and maturation period. The first period has superficially entered into modern Arabic poetry through literary schools such as Apollo, Dīwān, Ihyā and Mahjar in the
first half of the twentieth century and after the second half of the century, it has reached
the summit thanks to obvious figures such as Iraqi Badr Shākir al-Sayyāb, Nāzik al-Malāike, Abdel Wahhāb al-Bayātī; Egyptian Abdel Muti Hijāzī, Salāh Abdassabūr; The Lebanese
Khalīl Hāwī, Yusuf al-Khāl and Syrian Adonis.
In this study, the mythological elements in the poems of Badr Shākir al-Sayyāb, one of the
pioneers of modern Arab poetry mentioned above, are included, and the reflections of
these poems in the Arab World will be evaluated.
Keywords: Mythology, Poetry, Modern Arabic Poetry and Mythology, Badr Shākir al-Sayyāb
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1. Giriş
Mit, ilkel insan topluluklarının henüz sırrını çözemedikleri tabiat olaylarını veya varoluş sebeplerini kavrayamadıkları çeşitli metafizik olay ve
varlıkların anlaşılması; olağanüstü olarak nitelendirilen kimi insanların
etrafında bulunan canlılara ya da kutsal saydıkları varlıklara benzetilerek
onlara kişilik atfedilmesi gibi kavramları kapsayan ve bunlarla ilgili -çoğu
zaman- insanlarca üretilmiş hayali anlatılardır. Daha geniş tanımıyla “mit”;
ilk planda tanrıların, insanların, kahramanların ve evrenin yaratılışının
yanı sıra ilk günahı, ilk ölümü, tufanı, tanrıların insanları nasıl ve niçin
cezalandırdıklarını; ikinci planda ise avcılığın ve hayvancılığın başlangıcını, bitkilerden nasıl yararlanıldığını, ateşin ilk kez elde edilişini, cinsel
hayatın başlangıcını, ilk ailenin, törelerin ve toplumsal kurumların ortaya
çıkışını konu edinen; bunları destansı ve şiirsel bir dille anlatan, çoğu zaman da kutsal sayılan öykülerdir (Örnek,1973, s. 25; Erhat,1997, s. 5-6).
Dursun Ali Tökel (2000, s. 5) miti daha çok hikâye kavramına dayandırarak daha geniş bir tanım yapmıştır. Ona göre mit; “Ortaya çıktıkları dönemlerde, okur-yazar olmayan ilkel toplumlarda anlatılan geleneksel hayali hikâyeler; ya da belirli bir toplumla ilgili, bütüncül kolektif hikâyeler
olabileceği gibi; toplumların kültürel ideallerini canlandırarak veya onlara
derin anlamlar vererek insanları bilinçlendirme amaçlı gerçek veya kurgusal hikâye; bir toplumun ideolojisinin yarı gerçek anlatımı olabilir.”
Mit konusu her ne kadar ilkel toplumlarla ilgili bir olgu olsa da, Avrupa
edebiyatı mitolojik ögelerden yararlanmayı hep sürdürmüş, özellikle
1668-1744 yılları arasında yaşamış olan İtalyan siyaset felsefecisi, retoriği, tarihçisi ve hukuk danışmanı Giambattista Vico’nun Scienza Nuova
adlı eseriyle adeta yeniden doğmuş, Alman romantikleri Coleridge, Ralph
Walde Emerson ve Nietzsche’nin etkileriyle günden güne yaygınlaşan
yeni bir mit anlayışı ağırlık kazanmaya başlamıştır. Buna göre; şiir gibi
mit de tarih ve bilimin ortaya koyduğu gerçeğin karşısında değil tamamlayıcı olan bir çeşit gerçek veya gerçeğe eş bir şey olarak tanımlanmıştır
(Çelepi, 2016, s. 301).
2. Modern Arap Şiiri ve Mitoloji

Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde Arap şiiri, gerek şekil, gerekse konu açısından klâsik dönemden çok farklı bir çizgiye yönelmiştir. Batı’da öğrenim görmüş, Batı edebiyatlarını okumuş ve bunların etkisinde kalmış şair
ve yazarların sayısı Arapça konuşan dünyanın pek çok yerinde her geçen
gün artıyordu. Bu modernleşme sürecinde Arap edip ve aydınlar tarafından kurulan İhyâ, Dîvân, er-Râbitatu’l-kalemiyye, el-῾Usbetu’l-Endelusiyye,
Mecelletü’ş-şi‘r, Temmuz ve Apollo gibi edebiyat ekol veya okulları sayesinde, Arap toplumu Batı ile entegre olmada çok hızlı bir yol almıştır. Özellik503
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le, adını Sümer mitolojisinde geçen, baharı ve yeniden dirilişi simgeleyen
İnanna efsanesinden alan, Temmuz hareketi konumuzla doğrudan alakalıdır. Zira bu hareketin en önemli şahsiyetleri arasında gösterilen Cebrâ
İbrahim Cebrâ, Yûsuf el-Hâl, Bedr Şâkir es-Seyyâb, Halîl Hâvî, Adonis, ῾Abdulvehhâb el-Beyâtî, Nâzik el-Melâike ve Emel Dunkul gibi şair ve entellektüeller, sosyo-politik konulara dikkat çekmek, eleştirilerine derin bir
boyut kazandırmak, kitleleri harekete geçirmek için şiirlerinde daha çok
mitolojik öge ve sembolik ifade kullanan şahsiyetlerdir(el-Makdîsî, 2000;
ed-Dessûkî,1973; Dâvûd, 1967, s. 7-8).
Edebi türlerin en eski ve en etkili gereçlerinden birisi olan şiir, birçok
edebi ve felsefi akımın yanı sıra, bazı bilim dallarıyla da yakınlık kurmaktadır. Yakınlık kurduğu bu bilim dallarından birisi de tarih; dolayısıyla
da mitoloji bilimidir. Bu bağlamda, şiir ve mitoloji arasındaki ilişkinin en
önemli kısmı, mitolojik anlatıların -genelde- şiirsel oluşu ve bu anlatıların
şiir aracılığıyla geleceğe taşınması olmaktadır. Mitoloji her ne kadar ilkel
döneme ait temel alametlerden birisi olsa da modern çağda insan hayalini
geliştiren ve işlerini kolaylaştıran enstrümanlardan birisidir.
Şiirde mitolojik imgelerin kullanılması, yalnızca çağdaş Arap şairlerine
özgü olmayıp, bilakis klasik Arap edebiyatında da Doğu mitolojisine ait
kimi ögelerden büyük ölçüde yararlanılmıştır. Klasik Arap edebiyatına
baktığımızda, bu dönem edebiyatında da, Lokmân b. ʻÂd, Zülkarneyn,
Dahhâk, Ravâha bintu’s-Seken ve kızı Belkıs, Cezîmetü’l-Ebraş ile Kraliçe Zebbâ gibi tarihte yaşamış şahsiyetler; Şıkk, Satîh ve Zerkâu’l-Yemâme
gibi kâhin hikâyeleri; Lât, Menât, ῾Uzza ve Hubel gibi putlarla ilgili anlatılarla son olarak tabiatüstü yaratıklardan bolca cin hikâyeleri ile gûl,
sel῾ût, nesnâs, tinnîn ve ῾ankâ gibi efsanevi hayvanlar; yılan, karga ve deve
gibi hayvanlarla alakalı batıl inançlara konu olan mitolojik anlatılara rastlamaktayız (Usta, 2015).
3. Bedr Şâkir es-Seyyâb ve Mitolojik Ögeler

Bedr Şâkir es-Seyyâb, 1926–1964 yılları arasında yaşamış, genelde Modern Arap şiirinin, özelde ise Temmûzî şiir hareketinin önemli isimlerinden birisi olan Iraklı bir şairdir. 1926 yılında Basra’nın güneyinde Cikor/
Ceykor köyünde doğmuştur. Çok küçük yaşlarında annesini kaybetmesi
ve babasının başka bir kadınla evlenmesi sebebiyle, genellikle büyükbabasının yanında yaşamını sürdürmüştür. Şair, kaybettiği annesini hiç
unutmamış, şiirlerinde daima onu zikretmiştir. Basra’da başladığı öğretmen okulu eğitiminin ardından Bağdat’taki Dâru’l-Mu‛allimîn’de Arap
edebiyatının yanı sıra İngiliz dili bölümünü de okumuştur (῾Abbâs, 1992,
s.19 ). Genç yaşında sinir kaynaklı hastalıklarla boğuşmuş, tedavi için birçok ülkeyi gezmek zorunda kalmıştır. 1964 yılında 38 yaşında iken Kuveyt’te hayatını kaybetmiştir.
504
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Şairin, Ezhârun zâbîle(1947), Esâtîr(1950), el-Mûmisu’l-῾amyâ(1954),
el-Esliha ve’l-atfâl(1955), Haffâru’l-kubûr(1960), Unşûdetu’l-matar(1960), el-Ma῾bedu’l-ğarîk(1962), Menzilu’l-aknân(1963), Ezhâr ve
esâtîr(1963) ve Şenâşîl ibnetu’l-celebî(1964), İkbâl(1965) gibi hayattayken telif ettiği şiir mecmuaları ile ölümünden sonra basılan Kıysâratu’r-rîh(1971), E῾âsîr(1972), el-Hedâyâ(1974), el-Bevâkîr(1974) ve Fecru’s-selâm(1974) gibi eserleri bulunmaktadır (Utaymiş, 2015, s. 109).
Bedr Şâkir es-Seyyâb’ın çok kısa süren dünya hayatında edebi olarak 4
evre göze çarpmaktadır.
İlk olarak 1943-1948 yılları arasında (17-22 yaş) şiirlerinde göze çarpan romantizm vurgusudur. Bunun muhtemel sebepleri arasında, küçük yaşta kaybettiği annesine olan özlemi, babasının başka bir kadınla
evlenmesi sonucu, kendisi ve kardeşlerini büyükbabasına bırakması ve
kendisine annelik yapan babaannesini kaybedişi gibi yaşadığı trajedi ile
ikinci dünya savaşı sebebiyle yaşanan açlık, fakirlik ve gelecek endişesi
gibi olumsuz durumlar şairi umut ve özlem duygularına iterek bu dönem
şiirlerinde işlediği en temel konulardan birisi olmuştur (῾Abbâs, 1992, s.
19; es-Sâmerrâî, 2012, s. 9).
İkinci olarak 1949-1955 yılları arasında (23-29 yaş)realist bir kimlikle
ortaya çıkmıştır. Bu durumun muhtemel sebepleri arasında katılmış olduğu Irak Komünist Partisi ve bu partinin temel sloganlarından olan savaş
ve sömürge karşıtlığı ile yoksulluk gibi konular şairi, daha cesur olmaya
ve mücadele etmeye teşvik etmiştir. Ayrıca şair, bu görüşlerinden ötürü
hapse dahi girmiştir(῾Abbâs, 1992, s. 63; es-Sâmerrâî, 2012).
Üçüncü olarak 1956-1960 yılları arasında(30-34 yaş) şairin Temmûzî hareketi olarak adlandırılan ve ismini yeniden doğuş anlamına gelen eski bir
mitolojiden alan yeni edebiyat akımında aktif rol alması neticesinde şiirlerinde yeni gerçekçilik (neorealizm) ismi verilen sosyalist kökenli akımın
etkisinde kalmıştır. Bu akımın temelinde İkinci Dünya Savaşı sonrası İtalya’da(1944-1952) ilk olarak sinema alanında ortaya çıkan; siyasi ve sosyo-ekonomik çöküşün toplum üzerinde oluşturduğu etki gerçek bir şekilde
sanata ve edebiyata yansıtılması hedefleyen bir akımdır. Mevcut faşist ideolojinin etkilerinden sıyrılarak; işsizlik, yoksulluk, işçi sınıfının mücadelesi,
umutsuzluk ve ahlaki çöküş gibi halkın temel ihtiyaçlarına ait konulara değinilmiştir. Savaşın ardında bıraktığı yıkım ve yaşanan diktatörlük sebebiyle
hayal kırıklığına uğrayan halkların bu tür toplumsal sorunları tartışmaya
açılarak, bu tür sorunları daha insancıl bir bakış açısıyla incelenmesini sağlayan yapıtlar ortaya konmaya çalışılmıştır (Mis‛ad, 2014, s.25-26; Er, 2006).
Dördüncü ve son evre ise; 1961-1965 yılları arasını kapsayan ve öznellik
dönemi olarak adlandırılan hastalıklarla boğuştuğu dönemdir. Öznellik
doğruluğunun ispatı mümkün olmayan ve bakış açısına göre kişiden ki505
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şiye değişkenlik arz eden yargılar demektir. Bu dönemde es-Seyyâb, devrimci ve realist söylemlerinden vazgeçerek daha önce savunduğu duruş
ve fikirlerini eleştirmeye başlamıştır. Şiirlerinde daha çok coşkudan uzak
duru bir romantizm etkisi de görülmektedir (el-Hayyât, 1987, s. 153;
Utaymiş, 2015, s. 38; Er, 2006).
Bedr Şâkir es-Seyyâb, Modern Arap şiiri içerisinde mitolojik ögeleri en
çok kullanan şairlerden birisidir. Her kullandığı öğenin arkasında kendi
hayatının bir bölümünü sembolize eden bir anlam vardır (es-Sâmerrâî,
2012, s.14-16). Bu çalışmada; şairin Unşûdetu’l-matar (Yağmurun şarkısı)
isimli divanında bulanan mitolojik ögelerin bazılarını inceleyeceğiz. Şairin
bu eserinde otuz iki adet şiir bulunmaktadır. Bu şiirlerin on altı tanesinde
mitolojik bir unsura atıf bulunmaktadır. Şiirlerinde; Sisifos, Medusa, Kerberos, Attis, Adonis, Afrodit ve Apollo gibi Batıya ait mitolojik öğeler bulunduğu gibi; Mesih, İştar, Baal, Temmuz, Sindebâd, Ye’cûc ve Me’cûc, Habil ve
Kabil, Lât, Uzza, Lazarus ve Yahuda gibi Doğuya ait mitolojik öğeleri de bulmak mümkündür. Bu örneklerin tamamını zikretme imkânı olmadığından
bazı şiir bölümlerinden örneklerle iktifa edeceğiz. Şiir tahlillerine geçmeden önce şairin kullandığı mitolojik öğeleri kısaca açıklamakta fayda vardır.
“Cinlerin sevinci” (es-Seyyâb, 2015, s.13-15) isimli şiir örneğimizde şair,
Mesih, Temmuz, İştar ve Baal gibi sembolleri kullanmıştır. es-Seyyâb’ın şiirlerinde Mesih; merhametin sembolüdür. Temmuz ise; Sümer mitolojisindeki çoban tanrısı olup, Yunan mitolojisindeki Adonis’e karşılık gelmekte
ve yeniden doğuşu simgelemektedir. İştar, Asur’da aşk ve cinsellik tanrıçası olup, Yunan mitolojisindeki Venüs’e karşılık gelmektedir. Baal ise,
verimlilik ve bereketi sembolize eden Fenike tanrısı olup, Yunanlılardaki
Priapos ve Hititlerdeki –kadın olmasına karşın- Kibbele’nin karşılığıdır.
Baba! Mesih’in eli sanki..

Sanki orada mezardaki ölülerin kafatasında
tomurcuklanmaktadır.

Temmuz, tüm başaklarıyla beraber rüzgârlarla
oynaşmaktadır.
----

İşte Mesih, ne ölmüştür ne de dirilmiştir gölgeler gibi…

Siniri olmayan bir el veya ölü bir heykel, ayazlı bir şafak
aydınlığı gibi,
Ve karanlıklar sınırsızca şaşırmış yolunu
Aştar ise orada Baal olmaksızın

Ölüm sokaklarında koşuşturmaktadır ve çağırmakta
uyuyanları
Ölün.. Karanlıklar doğdu çünkü
Ben Mesih’im… Ben barışım..
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ّ بابا
كأن يد المسيح
فيها كأن جماجم الموتى تبرعم في
الضريح
تموز عاد بكل سنبلة تعابث كل ريح
___
حيث المسيح يظل ليس يموت أو يحيا
كظل
 كضحى،ٍ كهيك ٍل ميت،ب
ٍ كي ٍد بال عص
الجليد
النور والظلماء فيه متاهتان بال حدود
عشتار فيها دون بعل
والموت يركض في شوارعها ويهتف
يا نيام
 فقد ُو ِلدَ الظالم،هبوا
 أنا السالم،وأنا المسيح
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İkinci örneğimiz olan “Kabirden mektup” (es-Seyyâb, 2015, s. 58) isimli
şiirinin bir kısmında şair, Sisifos imgesini kullanıştır. Yunan mitolojisinde
tanrılar tarafından ceza olarak sırtındaki kayayı dağın en tepesine yuvarlaması karşılığında, tekrardan yeryüzüne dönebilecektir. Şair, Sisifos imgesini zorluklara karşı sabrın sembolü olarak kullanmaktadır.
Kapımın önünde eşkıyalara haykırmakta

Işık çıkarmaktayım bize olan nefretinden
Bizler mazlum olanlarız…

Kapımın önüne haykırmaktadır gammazlar

Çok çetindir, gök gürültüsüne doğru tırmanış
Ve ne ağırdır bu kaya ey Sisifos

Ey Sisifos, bu başkalarının kayalarıdır
Fakat bu sesler davul sesine eş

Ve şiddetlenmektedir kabrimde
Güneş âleminden

و عند بابي يصرخ األشقياء
أعصر لنا من مقلتيك الضياء
فإننا مظلمون
:وعند بابي يصرخ المخبرون
وعر هو المرقى إلى الجلجل ْه
ٌ
 ما أثقل ْه، يا سيزيف،والصخر
سيزيف … إن الصخرة اآلخرون
ّ
لكن أصواتا كقرع الطبول
تنه ّل في رمسي
من عالم الشمس

Üçüncü örneğimiz olan “1954 rüyası” (es-Seyyâb, 2015, s. 90-94) isimli
şiirinin bir kısmında şair, Attis ve Lazarus imgelerini kullanmıştır. Attis;
Eski Anadolu (Frigya)kültüründe mevsimlerin değişimini simgeleyen ve
bereket verdiğine inanılan bitki tanrısıdır. Lazarus ise, Hz. İsa’nın dirilttiği
kişidir. Şair, her ikisini de diriliş ve yeniden doğum gibi anlamlarda sembolize etmiştir.
Ey Temmuz! İşte bu Attis’tir
Ve buda ilkbahar

Ey ekmeğimiz olan Attis

Bize tohum çıkar topraktan ve dirilt kuru otları

Tören için toplandılar ve geldi herkes kurbanlar
sunarak ve her türlü ritüeli selamlayarak
---

Lazarus kalktı mezarından, dağın tepesinde
dirilerek
Yürüyerek veya zıplayarak yaklaştı

Ne kadar kalmıştı orada ve ne kadar bekledi
Bir yıl mı yoksa iki yıl mı acaba?

Yoksa hemencecik ölmüş müydü?

Dağın tepesindeki kişiyi kim gözetliyordu?

 أتيس،تموز هذا
 وهذا الربيع،هذا
يا خبزنا يا أتيس
أنبت لنا الحب وأَحْ ي ِ اليبيس
التأم الحفل وجاء الجميع
النذور
يقدِّمون
ْ
يحيون كل الطقوس
---العازر قام من النعش
شخنوب العازر قد بعثا
حيٍّا يتقافز أو يمشي
كم ظل هناك وكم مكثا
أترى عا ًما أم عامين؟
أم دامت ميتته ساعهْ؟
 من راعهْ؟،شخنوب العامل
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“Çarmıh sonrası İsa” (es-Seyyâb, 2015, s. 112) isimli dördüncü örnek şiirin bir kısmında şair, Yahuda imgesini kullanmıştır. Şairin de ihanet sembolü olarak kullandığı bu kişi, rivayetlere göre Hz. İsa’ya ihanet eden havarilerden birisidir.
İşte bu şekilde geri döndüm

Sapsarı kesildi Yahuda’nın yüzü, gördüğünde beni
Ben onun sırrıydım

O gölgeyken, bende kararır, fikirleri taşlaşarak
donakalır ve ruhu oradan ayrılırdı
Gözyaşlarında ölümü ortaya çıkarmaktan
korktuğunda
Gözleri taş kesildi

Kabrini insanlardan gizleyerek ayrıldı oradan

 فاصفر لما رآني يهوذا،هكذا عدت
فقد كنت س َِّر ْه
ٍّ كان
 وتمثال فكر ْه، قد اسودَّ مني،ظل
ت الروح منها
ِ َُّج ِ ّمدت فيه واستُل
… خاف أن تفضح الموت في ماء عينيه
عيناه صخر ْه
راح فيها يواري عن الناس قبر ْه

Beşinci örnekte şair, “Sindebâd’ın Şehri” (es-Seyyâb, 2015, s. 115-116)
isimli şiirinin bir kısmında, hastalığına şifa bulmak üzere ayrılmak zorunda kaldığı vatanını ve bu sırada çekmek zorunda kaldığı zorluklara işaret
ederek bunu Sindebâd’ın yolculuğuna benzetmiştir. Şiirde geçen ikinci
imge Adonis’tir ve Yunan mitolojisine göre Afrodit’in âşık olduğu ölümlü
olup, ava çıktığı esnada, bir domuz tarafından öldürülmüştür. Ortadoğuda
Domuzi veya Temmuz adıyla bilinmektedir.
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Şafağın damarlarında
Ağaçlar çok daha ağır

Ve sen geldin ey yağmur

Fışkırdı göklerden ve bulutlardan suyun
Ve parçalanmış kayalar

Ve teminat verdi bağışladığın Fırat taşarak

Estiğinde kabirlere doğru, ölüler silkinerek kalktılar
ayağa
Kemikler feryat etti

Ne yücesin ey ilah, yağmuru kan gibi veren
Ah ey yağmur..

Dönmeyecek misin ey Sindebâd

Gençlik kaybolmakta, yüzünün aklığı da sönmek üzere
Ne zaman döneceksin?

İnleyerek uzattı ellerini, yenidünyası olan tüm kalbiyle

Ve yıktı kan, tırnak ve açlıktan oluşan dünyasını, benimle
olan kısacık dünyasını
Ah keşke benimle birlikte dönseydin
----

Adonis’mi dir O ve şuradaki evi midir?
Bu sönüklük ve kuraklık içerisinde

Bu Adonis ise eğer? Nerede aydınlık
Ve nerede üzüm salkımları?

Harmanlar hasat etmiyor artık
Sindebâd’ın şehrinde

Çiçekler çiçek açmıyor

Tarlalar susuz kapkara

Bu mudur uzun yıllardır bekleyiş?
Yoksa bu bir yiğit haykırışı mıdır?
Yoksa bu kadınca bir inilti mi?

Adonis! Ey yenilmiş kahraman

Ölüm senin umutlarını yok etmiş
Şaşkın bakışlarla gelmişsin
Ve boş bir avuçla

Bu yumruk tehdit etmektedir

Harmanlar hasat etmiyor artık
Kemik ve kan haricinde

Bugün mü? Yoksa yarın mı?
Ne zaman doğacaksın?

Ve biz ne zaman doğacağız?

وفجر العروق
وأثقل الشجر
وجئت يا مطر
ْ
تفجرت تنثك السماء والغيو ْم
وشقق الصخر
وفاضمن هباتك الفراتُ واعتكر
 ه َُّز موتها وقام،وهبت القبور
وصاحت العظام
 واهب الدم المطر،تبارك اإلله
!مطر
فآه يا
ْ
يا يا سند باد أما تعود؟
 تنطفيء،کاد الشباب يزول
الزنابق في الخدود
فمتى تعود؟
أواه مدّ يديك بين القلب عالمه
الجديد
بهما و يحطم عالم الدم و األظافر
و السعار
بيني و لو لهنيهة دنياه
أه متى تعود؟
--- هذا الحواء؟،أهذا أدونيس
 وهذا الجفاف؟،وهذا الشحوب
 أين الضياء؟،أهذا أدونيس
وأين القطاف؟
مناجل ال تحصد
مدينة السندباد
أزاهر ال تعقد
!مزارع سوداء من غير ماء
أهذا انتظار السنين الطويلهْ؟
أهذاصراخ الرجولهْ؟
أهذا أنين النساء؟
أدونيس! يا الندحار البطول ْه
لقد حطم الموت فيك الرجاء
وأقبلت بالنظرة الزائغ ْه
وبالقبضة الفارغ ْه
بقبض ٍة تهدد
 ال يحصد،ومنجل
سوى العظام والدم
اليوم؟ والغد؟
متى سيولد؟
متى سنولد؟
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Altıncı örnek şiirimiz olan “Yağmurun şarkısı”(es-Seyyâb, 2015, s. 123)
isimli şiirinin bir kısmında ise şair, çektiği acıları mitolojik varlıklardan İştar’ı sembolize ederek kurtuluşunu ummaktadır. İştar, Akad mitolojisinde
aşk ve cinsellik tanrıçasıdır. Şair burada İştar’ın ismini zikretmemiş fakat
onun özellikleriyle ona seslenmiştir. Yağmur terimi şairin temel ekseni
olmakla birlikte iki farklı dünyadan bahsetmektedir. Acı çektiği dünya ve
bundan kurtulmak için sığındığı mitolojik dünya. Şair, İştar’a benzettiği
sevgilisi aslında vatanıdır ve onun eski haline dönmesi tek arzusudur.
Seher vakti hurma dolu iki ormandır gözlerin

Ya da mehtabın terk etmek üzere olduğu iki balkon
Gülümsediğinde gözlerin, bağlar yaprak açar,
Ay gibi dans eder ışıklar nehirde,

Bir kürekle hafifçe dalgalanıp, seher vaktinde.
Gülümsediğinde gözlerin,

Sanki nabzı atıyor derinliklerinde, yıldızların...
Akşamın ellerini üzerine yaydığı deniz gibi
Şeffaf bir acı sisine dalar gözlerin;

Kışın sıcaklığını barındıran, sonbaharın titreyişini,
Ölümü, doğumu, karanlığı ve aydınlığı.

Ve bütün ruhumda ağlamanın titreyişi uyanır,
Ve vahşi bir mutluluk kucaklar gökyüzünü

Mutluluğu gibi çocuğun, aydan korktuğunda!
Sanki gökkuşağı yudumluyor bulutları
Ve damla damla eriyorlar yağmurda.

Ve mırıldandı çocuklar asma çardaklarında,
Okşadı ağaçtaki serçelerin suskunluğunu
Yağmurun türküsü

عيناك غابتا نخيل ساعة السحر
أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر
عيناك حين تبسمان تورق الكروم
كاألقمار في نهر... وترقص األضواء
يرجّه المجداف وهنا ساعة السحر
...كأنما تنبض في غوريهما النجوم
وتغرقان في ضباب من أسى شفيف
كالبحر سرح اليدين فوقه المساء
، دفء الشتاء فيه و ارتعاشة الخريف
 والضياء،  والظالم،  والميالد، والموت
 رعشة البكاء، فتستفيق ملء روحي
ونشوة وحشية تعانق السماء
كنشوة الطفل إذا خاف من القمر
كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم
...وقطرة فقطرة تذوب في المطر
وكركر األطفال في عرائش الكروم
ودغدغت صوت العصافير على الشجر
... أنشودة المطر

Yedinci örneğimiz olan “Babil’deki Kerberos” (es-Seyyâb, 2015, s. 129)
isimli şiirinin bir kısmında es-Seyyâb, Kerberos ve Persefon isimli iki Yunan mitolojik figürünü kullanmıştır. 1958-1963 yılları arası mevcut kralı
askeri bir darbeyle devirerek Irak yönetimini ele geçiren Abdulkerîm Kasım’ı ele almıştır. Şiirdeki Babil kenti Bağdat’a, Kerberos’u ise Yunan mitolojisine göre Hades’in yönettiği ölülerin bulunduğu yeraltının kapısında
bekçilik yapan üç başlı köpek olan Abdulkerîm Kasım’a benzetmiştir. Şiirinin başka bir kısmında ise antik Yunan mitolojisinde bahar tanrısı olarak inanılan Persefon’a münacat vardır. Bunun sebebi ise darbe sebebiyle
yıkılan Bağdat’ın üzerine tekrar bahar getirmesi dileğidir.
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ليع ِو سربروس في الدروب
في بابل الحزينة المهدم ْه
Üzgün Babil’in yıkıntılar arasında
ويمأل الفضاء زمزم ْه
Ve doldursun taraftarlarını yeryüzüne
 يقضم،يمزق الصغار بالنيوب
Küçükler parçalatsın azı dişleriyle,
العظا ْم
Kemirsin kemikleri
ويشرب
ْالقلوب
Ve içsin kalpler
عيناه نيزكان في الظال ْم
Göktaşı gibi iri gözleri karanlıkta
وشدقه الرهيب موجتان من ُمدَى
Korkunç şakakları zaman zaman dalgalanmaktadır
تخ ِبّئ الردى
Gizlemektedir helaki
ْ
أشداقه الرهيبة الثالثة
احتراق
Üç korkunç yangın
ْ
يؤ ُّج في
العراق
Yayılmaktadır Irak yakınlarında
ليَ ْع ِو سربروس في الدروب
Havlasın Kerberos yollarda
الدفين
وينبش التراب عن إلهنا
Kazaraktan toprağı, ilahımızı gömmek için
وزنا الطعين
ِ ت ُّم
Yaralı Temmuz’umuzu
القرار
إلى
عينيه
يمص
يأكله
ْ
Ve yemesi için gözlerini soğurarak ölüme doğru
َّ يقصم صلبه القو
Yıkıyor kuvvetli sertliğini, kırıyor testileri elleriyle, yayıyor  يحطم الجرار،ي
ْ
 ينثر الورود،بين يديه
والشقيق
gül ve gelincikleri
Havlasın Kerberos yollarda

Sekizinci ve son örneğimiz şairin “Kör fahişe” (es-Seyyâb, 2015, s. 145148) isimli şiirinden kesittir. Şair, bu şiirinin bir kısmında Medusa ve Afrodit figürünü kullanmıştır. Medusa, antik Yunan mitolojisinde bakışlarıyla
insanı taşa çeviren ve Perseus tarafından öldürülen yılan saçlı, keskin
dişli, kötü kişilikli bir canavardır. Şair, hastalıklarıyla boğuşmasını, Medusa’nın zulmüne benzetmektedir. Afrodit ise; Yunan mitolojisinde aşk ve
güzellik tanrıçasıdır. Şair, şifa bulup, hayatını geri kazanmasını Afrodit’in
güzellik ve aşkına atıf yaparak betimlemiştir.
Gece tekrar ortaya çıkıyor, şehir halkı ve yoldan
geçenler bunu içmekte hüzünlü bir şarkı gibi

Yoldaki lambalar zakkum çiçekleri gibi açmakta
sanki
Büyük bir kinle kalpleri taşa çeviren
Medusa’nın gözleri gibi..

Bu yangınla sanki Babil halkına bir adaktır.
----

Ey sen! Ey sarhoşlardan birisi

Ey fahişelerden istediğini bakirelerden de isteyen
Rüya görmeye devam etmektedir, çölde dalga
köpükleri ve midyeler ektiğinden beri

Gece gündüz Afrodit’in doğumunu beklediğinden
beri…

 فتشربه المدينه،الليل يطبق مرة أخرى
. مثل أغنية حزينه... إلى القرارة،والعابرون
، مصابيح الطريق،وتفتحت كأزاهر الدفلي
،ْتحجّر ك ّل قلب بالضغينه
ِ ،»كعيون «ميدوزا
نذر تبشر أهل «بابل» بالحريق
ٌ وكأنّها
--- يا أحد السكارى،يا أنت
:يا من يريد من البغايا ما يريد من العذارى
 به ويزرع في، منذ كان،ما ظ َّل يحلم
الصحارى
زبد الشواطئ والمحارا
مترقبًا ميالد « أفروديت» ليال أو نهارا
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3. Sonuç
Modernizm hareketi daha çok edebiyat alanında kendisini göstermiştir.
Modern okulların kurulması, gazetelerin çıkarılması ve çeşitli alanlarda
çeviriler ile başlayan bu etkileşim, zaman içerisinde modern telifler olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. Bu hususta ileri sürülen ve araştırılmaya başlanan konulardan biri de mitolojidir. Arap Edebi Rönesansı’yla
(en-Nahdatu’l-edebi’l-‘Arabî) beraber yüzünü batıya dönen edebiyatçı ve
aydınlar, sadece Batı edebiyatını örnek almakla kalmamış, aynı zamanda
bu edebiyata ilham kaynağı olan Yunan ve Roma mitolojisine de eğilmeye
başlamıştır. İşte bunun neticesinde “mitoloji” kelimesi üzerine düşünülmüş, doğrudan mitoloji kavramıyla ilgili yayınlar hazırlanmış; mitolojik
unsurlar edebî eserlerde kullanılmış ya da Batı edebiyatından, içinde mitolojik ögeler de bulunan tercümeler yapılmıştır.
Bu çalışma bize özelde Bedr Şâkir es-Seyyâb, genelde ise Modern Arap şairlerinin de diğer şairler gibi mitolojik figürleri başarılı bir şekilde kullandıkları ispatlamaktadır. Şiirde mitolojik figürlerin kullanılması, onların
gücüne inanmak anlamına gelmediği gibi, durum sadece sembollerden
ibaret olduğunun altını çizmekte fayda vardır.
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Öz: Milletler kültür, medeniyet ve ideolojilerini özelde kendi evlatlarına genelde de
tüm insanlığa çeşitli yollarla aktarmışlardır. Her toplumda olduğu gibi Araplarda da
mitolojik unsurlara rastlamak mümkündür. Bu unsurlar, İslam öncesi Arap edebiyatında şiir ve nesir gibi edebi türlerin oluşmasına da kaynaklık etmiştir.
Arap mitolojisindeki folklorik kurguya baktığımızda gerçekleşmesi imkânsız olan,
daha çok müellif ya da şairin hayal gücüyle oluşturduğu hikâyeler ve fizik ötesi varlıkların doğaüstü efsaneleri dikkatimizi çekmektedir. Araplar zorlu çöl yaşamında
kahramanlıklarını ya da ümit ve korkularını ifade etmek için bu efsanelere başvurmuşlardır. Adonis’in “Efsane aklı ve bedeni ısıtır” ve Patrice Du Pin’ın da “Efsanesi
olmayan halk soğuktan ölür” şeklindeki sözleri her efsanenin bir varoluş nedeni olduğunu ve bir ihtiyaçtan ortaya çıktığını göstermektedir.
Bu çalışmada amacımız, İslam öncesi Arap şiir ve nesrinden örnekler vererek diğer
milletler gibi, Arapların da zengin sayılabilecek bir mitoloji kültürüne sahip olduklarını ortaya koymaktır. Bu bağlamda öncelikle efsane anlamında kullanılan hurâfe
ve ustûre kavramlarının etimolojik tahlili yapılacaktır. Daha sonra cin, gûl, si‘lât gibi
mitolojik figürlere dair İslam öncesi Arap şiirinden örnekler verilecektir. Son olarak
cin hikâyelerinin yanı sıra Kur’ân’ın detay vermeden zikrettiği ‘Sebe Kraliçesi Belkıs’
ve ‘İrem Zâtü’l-İmâd’ kıssalarına dair ilk dönem Arap nesrindeki mitolojik anlatıdan
örnekler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Arap, Efsane, Hurâfe, Mitoloji, Cin
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MYTHOLOGICAL NARRATIVE IN PRE-ISLAMIC
ARABIC LITERATURE

Abstract: Nations have conveyed their culture, civilization and ideology, both to their
own folks and all mankind in various ways. Just like every society, it is possible to see
mythological elements in Arabs too. These elements have been the source of literary
genres such as poetry and prose in pre-Islamic Arabic literature.
When we look at folkloric fiction in Arab mythology, the stories created by the poet
or the author’s imagination that their realization is impossible, and the supernatural
myths of the extra-physical beings attract our attention. The Arabs have resorted to
these myths to express their heroism, hopes and fears in challenging desert life. The
words of Adonis “Myths warm the mind” and Patrice Du Pin “Countries without a
myth will be condemned to die of cold” show that every myth is a reason for existence
and has been revealed because of a need.
The aim of this study is to prove that Arabs have a rich culture of mythology like
other nations, by giving examples from pre-Islamic Arab poetry and prose. In this
context, etymological analysis of the concepts hurâpha and ustûra that are used in
the sense of myth will be done primarily. Afterwards, examples of pre-Islamic Arab
poetry about mythological figures such as djinn, ghoul, si‘lât (she-jinn) will be given.
Beside djinn stories, examples from mythological narrative of the first Arabic period
prose regarding the Queen of Sheba Balqis and Iram Zâtu‘l-’Imâd stories, which the
Qur’an mentions without detail, will be included.
Keywords: Arab, Myth, Hurâpha, Mythology, Djinn

515

İ S L A M Ö N C E S İ A R A P E D E B İ YAT I N DA M İ T O L O J İ K A N L AT I

1. Giriş
Mitolojik kurgu, usta sanatçıdan başkasının güç yetiremeyeceği sihirli
kurgudur. Diğer bir ifadeyle genel olarak sanatta alışılmış şeylerden alışılmamış olağanüstü bir şey ortaya koymaktır (Mustafa ve Alî, 1989, s.
37). Çağdaş müellifler her birimizin derinliklerinde çoğu zaman farkında
olmaksızın ondan hikâyeler naklettiğimiz ilkel bir insanın olduğunu, (Rûmiyye, 1996, s. 34) efsanenin aklı ve bedeni ısıttığını ve efsanesi olmayan
halkın soğuktan öldüğünü (eş-Şevvâf, 1999, Cilt 1, s. 8) söyleyerek bu sihirli kurgunun önemine işaret etmişlerdir.
Sanatsal-mitolojik kurgunun edebiyattaki önemine kadim kritik âlimleri
de işaret ederek şaşırtan ve heyecan uyandıran sanatsal-edebi değerini
açıklamışlardır. İbn Sinâ (ö. 428/1037), eş-Şifâ adlı eserinde hayâl gücüne dayalı söz (muhayyel kelâm) adını verdiği sanatsal kurguyu, ruhun
ürettiği kelam olarak tanımladıktan sonra; düşünmeksizin, muhakeme
etmeksizin ve herhangi bir tercihte bulunmaksızın, kişinin benimseyip
bir kısmından hoşlandığını bir kısmından da çekinip uzak durduğunu
söylemektedir. Ona göre sözün doğrulanabilir olması ya da olmaması fark
etmez (İbn Sînâ, 1966, s. 24).
2. Hurâfe ve Ustûre Kavramları

Araplar efsane anlamına gelen hurâfe, ustûre, esâtîru’l-evvelîn gibi kavramları kullanmışlardır. Bu kısımda Arap mitolojik anlatısının karşılığı
olarak kullanılan hurâfe ve ustûre kelimelerine yüklenen anlamlara yer
verilecektir.
2.1. Hurâfe

Arapça mucemlerde, hurâfe/ الخرافةkelimesine çeşitli anlamlar yüklenmektedir. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz:
1- Toplamak: Söz konusu mucemlere baktığımızda kelimenin aslının ُُخ َرافَة
الت َّ ْم ِر/hurma hasadı manasından geldiğini görmekteyiz (el-Ferâhî�dî�, t.y.,
Cilt 7, s. 349).
2- Bunamak: Haref (Harife-Yahrafu-Harif) aklın fasit olması yani bunamasıdır (İbn Manzûr, t.y., Cilt 10, s. 85). Abdullah b. Tâvûs (ö. 132/750) “Âlim
bunamaz” demiştir (es-Sâğânî, 1981, s. 133).
3- (Hoşa giden) Faydasız yalan ve uydurma söz (el-Ezherî, t.y., Cilt 7, s. 351).
4- Benî ‘Uzre veya Benî Cüheyne’ye mensup bir adamın adı: Hurafe adındaki bu zat, Câhiliye döneminde cinler tarafından kaçırılmış, aralarında
uzun bir müddet kaldıktan sonra salıverilmiştir. Cinlerin arasında tanık
olduğu ilginç olayları anlatınca, insanlar onu yalanlamış ve daha sonra
asılsız saydıkları her söze ‘Hurafe’nin sözü’ adını vermişlerdir (es-Sâğânî,
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1981, s. 132). Buradan hareketle genel itibariyle gerçekleşmediğine kanaat getirildiği halde hoşa giden anlatılara hurafe adı verilmiştir (İbn Manzûr, t.y., Cilt 10, s. 85).
Mitoloji alanında araştırmalar yapan çağdaş müelliflerden bazıları hurafeyi; hayvan figürlerini insan karakterleriyle mezceden hayal ürünü öykü
şeklinde tarif etmekte; akla ve gerçeğe aykırı olmakla birlikte bu öykü türünün bir gayesi ve bir fazileti yayma hedefi olduğunu söylemektedirler.
Bunlardan Abdurrida Ali, hurafeyi –La Fontaine / Kelile ve Dimne Masalları gibi- kahramanları hayvanlardan ve insanlardan oluşan; nesirden ziyade şiire dayanan kurgusal/hayali kısa öykü şeklinde tanımlamaktadır
(Alî, 2017, s. 3).
2.2. Ustûre

Dil âlimlerinin ustûre (çoğulu: esâtîr) kelimesine yükledikleri manalardan konumuzla ilgili olanları iki maddede özetleyebiliriz:
ّ س
1- Sattera (علَى
َ ط َر
َ ): Gerçeğe uygun olmayan bâtıl (çoğulu: ebâtî�l) haberler rivayet etmek.
ُ  يَ ْس-ط َر
َ س
2- Satera (ط ُر
َ ): Yazmak, telif etmek.
Yapılan bu iki tanımdan hareketle ustûreyi ya da esâtîru’l-evvelîni “önceki
milletlerin sözlü ve yazdıkları efsaneleri” şeklinde tarif etmek mümkündür. Dil âlimleri ustûre kelimesinin kapsamına çeşitli kıssaları ve kahramanlık hikâyelerinin yanı sıra hak dinden sapan milletlerin aslını değiştirerek ortaya koydukları bâtıl inançları da eklemişlerdir (el-Mustafavî,
1385, Cilt 5, s. 148-149).
Kur’an’da Hurafe lafzı geçmemekle birlikte onunla mana yakınlığı bulunan ‘esâtîru’l-evvelîn’ (Kur’an-ı Kerim 6:25) terkibiyle dokuz ayette zikredilmektedir. Dört ayette ise uydurma söz [ihtilâk (Kur’an-ı Kerim 38:7)
tekavvül (Kur’an-ı Kerim 52:33), ekâvîl (Kur’an-ı Kerim 69:44)] ve önceki
milletlerin geleneği [huluku’l-evvelîn (Kur’an-ı Kerim 26:137)] şeklinde
geçmektedir. Kur’an’ı Hz. Peygamber tarafından uydurulan kitap olarak
gören müşriklerin ileri sürdükleri bu iddialar Kur’an’da reddedilmiştir
(Yavuz, 1998, cilt 18, s. 382).
3. İslam Öncesi Arap Nesrinde Mitolojik Anlatı

İslam öncesi Arap edebiyatındaki mitolojik anlatıyı diğer bir ifadeyle
Esâtîru’l-Evvelîn’i iki kategoride inceleyebiliriz:
1- İrem Zâtu’l-İmâd, Semûd, Hicr ve ‘Ûc b. ‘Anâk gibi soyu kesilen Arapların hikâyeleri (Esâtîru’l-Arabi’l-Bâide).
2- Sebe Kraliçesi Belkıs, Fil Yılı ve Eyyâmu’l-Arab gibi soyu devam eden
Arapların hikâyeleri (Esâtîru’l-Arabi’l-Bâkiye).
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Bu iki kategoriden birincisine İrem Zâtu’l-‘İmâd; ikincisine ise Belkıs Kıssası örnek olarak verilecektir.
3.1. İrem zâtu’l-‘imâd

Mitolojik anlatıya konu olan İrem şehri Hemedânî’nin naklettiğine göre
Ebîn Çölünde yer almaktadır (el-Hemedânî, 1931, Cilt 3, s. 40). Tebliğimizde özellikle bu şehri seçmemizin temel sebebi onun Belkıs kıssası gibi
Kur’an’da zikredilmesidir. Fecr Suresinde bu şehirden “Rabbinin ‘Âd’a ve
dünyada benzeri yaratılmayan İrem Zâtu’l-‘İmâd’a neler yaptığını görmedin mi?” (Kur’an-ı Kerim 89:6-8) şeklinde söz edilmektedir.
Rivayete göre İrem şehriyle adı anılan Âd’ın, Şedîd ve Şeddâd adında iki
oğlu varmış. İkisi kabilelerini zulüm ve baskıyla yönetmişlerdir. Şedîd vefat edince hükümdarlık Şeddâd’a kalmıştır. Şeddâd çok geniş topraklara
(dünyaya) hükmetmiş; zamanındaki tüm hükümdarlar kendisine boyun
eğmiştir. Allah’ın cennetini duymuş; onunla yarışmak için Aden sahralarından birinde İrem şehrini inşa etmiştir. Nitekim şehri inşa edecek potansiyele de sahipmiş. Devasa kayaları taşıyacak her biri 60 ila 120 hatta 400 zirâ’ uzunluğunda adamları varmış…(ez-Zemahşerî, t.y., Cilt 4, s.
751). Şeddâd b. ‘Âd şehre yaklaştığında gökten inen bir sayhayla ölmüş;
kendisinden ve avenesinden geriye kimse kalmamıştır. Şehir ise yere batmıştır (Mirtâd, 1989, s. 116).
O günden sonra şehre Muaviye döneminde Abdullah b. Kulâbe adı verilen
bir adam dışında kimse girememiştir. Rivayete göre İbn Kulâbe kaybolan
develerini aramak için San‘a şehrinden çıkmış ve bir anda kendini İrem
Zâtu’l-‘İmâd’da bulmuştur. Ondan sararmış birkaç misk ve kâfur yongasıyla bir miktar yakut aldıktan sonra Şam’a giderek gördüklerini Muaviye’ye anlatmıştır. Bunun üzerine Muaviye bu durumu Ka‘bu’l-Ahbâr’a sormuş o da bu şehrin, Allah Teâlâ’nın Kur’an’da zikrettiği İrem Zâtu’l-‘İmâd
olduğunu söylemiştir.
Ka‘bu’l-Ahbâr, Muaviye’ye bu şehrin Şeddâd b. ‘Âd -bir rivayete göre de
Şeddâd b. ‘Umeylik b. ‘Uveyc b. ‘Âmir b. İrem- tarafından inşa edildiğini
ve buraya biri dışında kimsenin giremeyeceğini nakletmiştir. Ka‘bu’l-Ahbâr’ın İrem Zâtu’l-‘İmâd’a girebilecek kişiyle ilgili özellikleri zikrederken
adeta Abdullah b. Kulâbe’yi vasf etmiştir (el-Hamevî, 1977, Cilt 1, s. 197199). Kısaca diğer anlatılarda olduğu gibi bu kıssada da gerçeklerle hayaller birbirine karışmıştır.
3.2. Belkıs kıssası

Belkıs kıssası, Yemen kraliçesi Belkıs’ın babası ve annesinden bahseden
çeşitli kaynaklarda da nakledilmektedir. Yüce Allah’ın ilk andan itibaren
peygamberleriyle gönderdiği emirlerin detay kısımları, batıl ve hurafeye
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meyilli cahiliye toplumlarında birçok safhadan geçtikten sonra, politeizm
aroması ile süslenerek mitolojiye dönüşmüştür. Semavi kitaplarda ibret
alınması amacıyla zikredilen peygamber kıssalarıyla geçmiş milletlere
dair anlatılarda zamanla asıl amacın dışına çıkılmış, anlatılmak istenen
mesaj yok edilmiş ve yerine çokça benzer efsaneler oluşturulmuştur.
Bu anlatıların eksik yönleri mitolojiyle tamamlanmıştır (Orhan, 2015, s.
318-319). Böylece mitoloji, İslam öncesi Arap Edebiyatında dönemin geleneklerini ve dini inançlarını yansıtan önemli bir argüman olarak kullanılmıştır. Bunun sonucunda Araplarda Sebe Kraliçesi Belkıs gibi yaşadığı
belgelerle kanıtlanmış birçok şahsiyetin akıl ve mantığa ters düşen ve mitoloji olarak isimlendirilen hikâyeleri ortaya çıkmıştır (bkz. Usta, 2019).
Bu hikâyelere göre Belkıs bir cinnînin kızıdır. Belkıs’ın babası Hedhâd siyah ve beyaz iki yılanı birbiriyle dövüşürken gördü. Elindeki kaptan beyaz
yılana su içirdi. O da güç bulup siyah yılanı öldürdü. Tam bu sırada cinler,
Hedhad’a görünerek beyaz yılanın krallarının çocuklarından biri olduğunu açıkladılar. Yaptığı iyiliğe karşılık onu beyaz yılanın kız kardeşi Revâha
bintü Seken ile evlendirdiler. Fakat hoşlanmadığı şeyleri yaptığında sebebini ona sormamasını şart koştular. Ona bir şey sorması halinde ise kendisinden ayrılacağını söylediler. O da bu şartlarını kabul etti (eş-Şiblî, 1983,
s. 91; Vehb b. Munebbih, t.y., s. 146).
Revâha ona iki oğlan ve bir kız doğurdu. Bu kız Belkıs idi. Fakat Revâha,
daha sonra koşulan şarta riayet etmeyen ve evlerine gelip bir yaşına basan
çocukları alıp götüren dişi köpekle ilgili soru sorduğu için Hedhâd’dan ayrılmıştır. Ona: “Ey Hedhâd! Senden ayrıldım. Bil ki o çocuklardan hiçbirisi
zorla alıkonmamış sadece başka bir yere taşınmıştır. Dişi köpek aslında
bir dadıydı; onları götürüyor ve beş yaşına geldiklerinde geri getiriyordu.
Böylece sana paklanmış olarak dönüyorlardı. İlk çocuğuna gelince –başın
sağ olsun- öldü. Diğer çocuğun ise sana kavuştuktan sonra ölecek. Kızın
ise sana kavuşup yaşayacak.” dedi. Revâha bunları dedikten sonra onu
terk etti. Hedhâd onu bir daha hiç görmedi. Oğlu ve kızı Belkıs beşikteydi.
Oğlu öldü, Belkıs ise yaşadı (Vehb b. Munebbih, t.y., s. 147).
“Ona ‘Saraya giriver’ denildi. Onu görünce (zeminini) engin-duru bir su sanıp bacaklarını sıvadı. Süleyman, ona ‘Bu, zemini billurla döşeli bir saraydır’ dedi. O (Belkıs), ‘Rabbim! Şüphesiz ben kendime zulmettim. Fakat şu an
Süleyman’la birlikte teslim oldum âlemlerin Rabbi Allah’a!’ dedi.” (Kur’an-ı
Kerim 27:44)
Belkıs sarayın zemininde su olduğunu zannedip kraliyet elbisesini yukarı
çekmiş; fakat kurgu sahipleri Belkıs’ın görünen bacaklarından ve ayaklarından çeşitli hikâyeler üretmeyi ihmal etmemişlerdir. Buradan hareketle
bacaklarının kıllı olduğunu ayaklarının ise eşeğin toynağına benzediğini
ifade etmişlerdir (ez-Zemahşerî, t.y., Cilt 3, s. 370).
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Hz. Süleyman, Belkıs’ı sarayına davet etmiş sarayın zeminini de billurdan
yaptırmıştı. Belkıs saraya vardığında billuru su zannetmiş; ıslanmaması
için elbisesini yukarı kaldırmıştı. Bunun üzerine cinlerin iddia ettiği gibi
Belkıs’ın bacaklarının kıllı olmayıp normal insan bacağı olduğu anlaşılmıştır. Tırnakları –cin soyundan geldiği için- hayvan tırnakları gibi uzun
ve çok kıllıydı. Hz. Süleyman Belkıs’ın bacaklarındaki kılların nasıl giderileceğini cinlerine sormuş; onlar da ustura kullanmasını önermişlerdi.
Belkıs ustura kullanmayı kabul etmeyince cinler hamam otundan bir karışım yaptılar. Belkıs cinlerin hazırladığı bu karışımı kullanarak kıllarından kurtulmuş oldu (Vehb b. Munebbih, t.y., s. 171). Bunun üzerine Hz.
Süleyman onunla evlendi; fakat krallığına dokunmadı. Ayda bir uçan halı
üzerinde onu ziyaret etmeye giderdi (eş-Şiblî, 1983, s. 91; Vehb b. Munebbih, t.y., s. 91).
4. İslam Öncesi Arap Şiirinde Mitolojik Anlatı

4.1. Cin figürlerinin gerçek anlamda kullanımı
Arap mitolojisinde cinler ayrı bir yere sahiptir. Cinler, Arapların mitolojik
anlatılarında çeşitli hayvanların şekline giren doğaüstü varlıklar şeklinde
karşımıza çıkmaktadır. İslam öncesi Arap edebiyatında Cinlerin insanlarla evlenmeleri, yolcuların canına kasteden Gûl (el-Câhız, 2011, Cilt 6, s.
398), tek ayak üzerinde yürüyen Nesnâs (el-Câhız, 2011, Cilt 7, s. 106)
ve yalnız yakaladığı insanları kılıçla öldüren Şıkk (el-Alûsî, 2009, Cilt 3, s.
275) gibi birçok mitolojik anlatıya yer verilmiştir.
Dönemin şairleri de şiirlerini bu anlatıyı oluşturan figürlerle süslemişlerdir. Öyle ki Araplar her büyük şairin (kendisine ilham veren) bir şeytanı
olduğunu iddia edecek kadar bu şiirlerden etkilenmişlerdir. Buna göre;
İmriu’l-Kays’ın Lâfız b. Lâhız, el-A‘şâ’nın Müshilu’s-Sekrân b. Cendel ve
en-Nâbiğa’nın ise Hâtıb adında şeytanları olduğu nakledilmiştir. Araplar
diğer şairlere de garip isimli birçok şeytan isnad etmişler; şiir irat ettiği
sırada cinlerin şaire neler yaptıklarıyla ilgili ilginç hikâyeler nakletmişlerdir (‘Acîne, 1994, Cilt 2, s. 48).
Arap şairler, irat ettikleri şiirlerin her bir harfinin ateşten oluştuğuna ve
bunların cinler tarafından kendilerine ilham edildiğine inanıyorlardı. Onlar gaypten aldıkları bu ilhamla insanlardan üstün, cinlerden ise alt mertebede olduklarını ileri sürüyorlardı (er-Râfi‘î, 1997, Cilt 2, s. 52). Beşşâr
b. Burd’den sonraki muhdes şâirler bu düşüncelere itibar etmemişlerdir
(er-Râfi‘î, 1997, Cilt 2, s. 54).
Bu bağlamda Ebu’n-Necm el-‘İclî şöyle demektedir:

ذكـر
شـاعر من البشر *** شيطانهُ أنثى وشيطاني
إني وك ُّل
ْ
ٍ
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“Benim ve insanlardan olan her şairin bir şeytanı var;
Onlarınki dişi; benim şeytanım erkek” (el-İsfehânî, 1326, Cilt 4, s. 630).

Hassân b. Sâbit (r.a.) da -Müslüman olmadan önce- kendisine ilham veren
şeytanı hakkında şöyle demektedir:

َ ط ْورا ً أَقو ُل َو
َ َبان *** ف
َّ صاحبٌ ِمن بَني ال
ط ْورا ً ه َُو ْه
َو ِلي
ِ
َ ش ْي
ِ ص

“Şeysabân oğullarından (cin) bir dostum var
Bazen ben söylerim bazen de o!” (el-Berkûkî, 1980, s. 484).

Beşşâr b. Bürd ise şöyle diyor:

ٌ دَعانِي ِشنِ ْق
ُفالتفردُ أحمد
 اتْ ُركنِّي: ُف بَ ْك َرةٍ *** فَقُ ْلت
ِ ناق إلى خ َْل
ُّ

“Şinaknâk, beni bir ağacın arkasına çağırdı
Dedim ki: Bırak beni zira yalnızlık daha iyidir”
(Beşşâr b. Burd, 2006, s. 441).

Dağları ve geniş çölleri mesken tutması sebebiyle Arap edebiyatının meşhur eşkıya şairlerinden biri olan ‘Ubeyd b. Eyyûb’ten de cin, gûl ve sil‘ât ile
ilgili birçok şiir nakledilmiştir. ‘Ubeyd b. Eyyûb bu şiirlerin birinde şöyle
demektedir:
َّ ي لو
ت
ِ ّأن عينَها *** َرأَت ما اُالقي ِه ِمنَ ال َهول َجن
ّ وساحرة ٌ عين
“Gözlerimi büyüleyen kadının gözleri
Yaşadığım dehşetten ne çektiğimi görseydi, delirirdi”

ُ أبيتُ و ِس ْعالة ٌ و
َّ
ت
ارى
ِ ّأرن
َ الجن فيها
َ غو ٌل بقَ ْفرةٍ *** إذا اللي ُل َو

“Gûl(yabani) ve Si‘lât ile birlikte çölleri mesken tutmuşum
Geceleri hep cinlerin seslerini işitiyorum.”

Gulyabanilerle ilgili şiir söyleyen şairlerden biri de Sâbit b. Câbir (ö.
540)’dir. Çölde yaya olarak dolaşan bu şair, gök gürültülü ve şimşekli bir
gecede Hüzeyl’e bağlı Rahâ Bitân denilen yerde yolunu kesen gulyabaniyi
öldürdüğü ve kellesini koltuklayıp kabilesine getirdiği için; “şerri koltukladı” manasına gelen Teabbata Şerran ismiyle meşhur olmuştur (el-Hût,
1955, s. 274).2 O, bu olayla ilgili şöyle demektedir:

طان
ِ أَال َم ْن ُم ْب ِل ٌغ فِتيانَ فَ ْه ٍم *** ِبما القَيتُ ِعندَ َر َحى ِب

“Fehm kabilesinin gençlerine ulaştıracak yok mu
Rahâ Bitân’da gördüklerimi.”

حان
ٍ س ْه
َ َوأَنّي قَد لَقيتُ الغو َل ت َ ْه ِوي *** ِب
َ صح
َ صحيفَ ِة
َ ب كَال
ِ ص

2

İskoç oryantalist W. R. Smith (ö. 1894), Teabbata Şerran’ın tarihi bir kişilik olduğunu
ve eserinde naklettiği bu olayın da gerçekleşmiş olabileceğini, ancak -şiirdeki tasvirlerden yola çıkarak- beyitlerde gûl zannedilen düşmanın aslında etobur hırsız bir kedi
olduğunu iddia etmektedir (Smith, 1927, s.128-129).
521

İ S L A M Ö N C E S İ A R A P E D E B İ YAT I N DA M İ T O L O J İ K A N L AT I

“Ve gulyabaniyle karşılaştığımı
Sayfa gibi düz ıssız bir vadide.”

سف ٍَر فَخَلّي لي َمكاني
َ ين *** أَخو
ُ ِفَقُلتُ لَها ِكالنا ن
ٍ َ ضو أ

“Ona dedim ki: İkimiz de yorgunuz
İkimiz de yolcuyuz; bırak yoluma devam edeyim!”

شدَّة ً نَحوي فَأَهوى *** لَها َكفّي بِ َمصقو ٍل يَماني
َ شدَّت
َ َف

“Bana doğru hamle yapınca
Keskin kılıcımla ona karşılık verdim.”

ران
ِ ين َو ِل
َ *** ضربُها ِبال دَه ٍَش فَخ ََّرت
ِ َ فَأ
ِ لج
ِ َصريعا ً ِلليَد

“Korkusuzca ona vurduğumda düşüverdi
Yüzüstü bir şekilde yeri boylayarak.”

نان
ِ فَقالَت عُد فَقُلتُ لَها ُر َويدا ً *** َمكان َِك إِنَّني ثَبتُ ال َج

“Dön (tekrar vur)!3” dedi. Ona “Yavaş ol!” dedim
Olduğun yerde kal; korkak olduğumu da sanma!

ُ فَلَم أَنفَكّ ُمت َّ ِكئًا لَدَيها *** ِلَن
ظ َر ُمصبِحا ً ماذا أَتاني

“Başından hiç ayrılmadım
Sabahleyin göreyim diye neyle karşılaştığımı.”

سان
ٍ ينان في َر
ِ أس قَبيحٍ *** ك ََر
َ ِإذا
ِ ق ال ِل
ِ ع
ِ أس ال ِه ِ ّر َمشقو

“Bir de ne göreyim: Çirkin bir kafada iki göz
Çatal dilli bir kedi kafası gibi.”

َنان
ٍ َوساقا ُمخدَجٍ َوشَواة ُ كَل
َ ب *** َوثَوبٌ ِمن
ِ عباءٍ أَو ش

“Tamamlanmamış iki ayak ve köpek derisi
Kumaştan veya yıpranmış deriden bir elbise”
(Şemsuddîn, 2002, Cilt 3, s. 388).

Yukarıda nakledilen her iki şiir, Arapların, cin, gulyabani ve yılanlarla dolu
olduğuna inanıp korkuyla bahsettikleri yerlerde geçmektedir. ‘Ubeyd b.
Eyyûb ve Teabbata Şerran gibi şairler zorlu çöl koşullarında yaşadıklarını
iddia ettikleri olağanüstü olaylara şiirlerinde yer vererek popülaritelerini
arttırma yoluna gitmişlerdir.
4.2. Cin figürlerinin mecazî anlamda kullanımı

Arap şiirinde cin figürlerinin başında gulyabani gelmektedir. İnsanları öl3
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dürmesi ve renkten renge girmesiyle meşhur olan gulyabaniler alegorik
anlatıma da konu olmuştur. Bu şiirlerde zaman, ölüm, kılıç ve her olumsuz üzücü olay bu isimle anılmıştır (el-Hût, 1955, s. 271). Araplar öfkenin
zararlarına -günümüzde de kullanılan- “el-ğadabu ğûlu’l-hilm / öfke, yumuşak huyluluğun felaketidir” (el-Endelûsî, 1993, Cilt 7, s. 336) deyimiyle
dikkat çekmişlerdir.
Umeyye bin Ebi’s-Salt bir beytinde şöyle diyor:

ً غ
ُ إن للدهر
ُ *** صب عينِكَ واحذَ ْر
ّ غولَةَ الدّ ْهر
ول
َ ُفاجْ عَ ِل الموتَ ن

“Ölümü hiç aklından çıkarma ve sakın!
Feleğin gulyabanisinden / musibetlerinden. Şüphesiz zamanın gulyabanileri var” (İbn Kesîr, 1988, Cilt 2, s. 286).

Tarîf b. Ebî Vehb el-‘Absî, oğlunun ölümüne söylediği bir mersiyede şöyle
demektedir:
ٌ وحار
ٌ نَحاهُ ِللَحْ ٍد ِزب
قوام قَ ْبلَك غو ُل
ْرقان
ِ ث *** وفي ْال َ ْر
ِ َ ض ِل ْل
ِ
“Onu kabre Zibrikân ve Hâris yerleştirdi
Dünyada senden önce kimsenin kurtulamadığı bir gulyabani
var” (Ebû Temmâm, 1998, s. 193).

Ka‘b b. Züheyr meşhur Bürde Kasidesinde sevgilisi Suâd’ı gulyabaniye
benzeterek şöyle demektedir:
على حا ٍل ت َكونُ ِبها *** كَما تَلَ َّونُ في أَثوا ِبها الغو ُل
َ فَما ت َدو ُم

“Olduğu hal üzere devam etmez/kalmaz
Elbiselerinde renkten renge bürünür gulyabani”
(Ka‘b b. Zuheyr, 1950, s. 87).

Ka‘b geçmişte yaşadığı acı, ümitsizlik ve özlemin izlerini hala taşırken,
kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle gulyabaniye benzettiği sevgilisi,
şimdi süslenmiş ve rengârenk elbiseler giymiş bir halde onu ayartıp öldürmek istemektedir.
İmriu’l-Kays da bir şiirinde düşmana meydan okuma sadedinde benzer
mecazî istişhada başvurmaktadır:

ٌ ضاجعي *** َو َمسنونَةٌ ُز
ب أَغوا ِل
ِ رق كَأَنيا
ِ ي ُم
َ أَيَقتُلُني َوال َم
ُّ ِشرف

“Beni mi öldürecek Meşrefli kılıcım her daim elimdeyken
Hem de gulyabanilerin dişleri gibi bilenmiş masmaviyken?!”
(İmriu’l-Kays, 1964, s. 33).

Şair burada yaşadığı dönemin kültür birikimini yansıtacak şekilde kötülüğü, gulyabaninin ürkütücü çirkin suretiyle özdeşleştirmiştir (Muhammed Alî, 2001, s. 258). Görüldüğü üzere bazı dil âlimlerinin, “insanın başı523
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na gelen felaketlerin genel adı” şeklinde tarif ettikleri (el-Endelûsî, 1993,
Cilt 7, s. 336)4 gûl kelimesi, Arap edebiyatında alegorik ve mitolojik her iki
anlamda da kullanılmıştır.
5. Sonuç

Her toplumda olduğu gibi Araplarda da zengin bir mitoloji kültürü mevcuttur. Müsteşriklerin iddiasının aksine, Arapların da mitoloji oluşturabilme kapasitelerinin olduğu ve bunu zaman zaman şiir ve nesirlerinde
kullandıkları görülmektedir. Araplardaki mitolojik ve folklorik anlatıyı
ağırlıklı olarak cin figürleri oluşturmaktadır.
İslam öncesi Arap folklorik kurgusu, daha sonra Kur’an’ın detay vermeden zikrettiği kıssalardaki boşlukları insanların ilgisini cezbedecek hikâyelerle doldurma yoluna gitmiştir. Şairler zorlu çöl yaşantılarında karşılaştıkları ve popülaritelerini arttırma aracı olarak şiirlerinde zikrettikleri
olağanüstü olaylar Arap mitolojisinin ilk nüvelerini oluşturmuştur.
Kadim kritik âlimlerinin Arap edebiyatındaki önemine ve insanları cezbeden edebi değerine işaret ettikleri sanatsal-mitolojik kurgu, klasik ve
modern Arap edebiyatının önemli argümanlarından biri olmuştur.
Mitoloji, İslam öncesi Arapların içinde yaşadığı toplumla samimane ilişkiler kurmasını sağlayan ilk insan sanatıdır. Onlar, varlıklarını, tabiatla olan
ilişkilerini ve ürkütücü çöl yaşamında karşılaştıkları zorlukları mitolojiyle ifade etme imkânı bulmuşlardır.

4
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Ebû Hayyân, alegorik (mecazî) anlamı, emsâlu’l-‘Arab/Arapların deyim ve atasözleri; mitololik anlamı ise ekâzîbu’l-‘Arab/Arapların yalanları şeklinde ifade etmektedir
(bkz. el-Endelûsî, 1993, Cilt 7, s.336).
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Öz: XX. yüzyılın sonunda, yerel ve dünya kültürü mite, mitolojik dünya kavramının özelliğine ilgi duyuyor.
Bunun nedenini R. Bart’ın söylemlerinde bulabiliriz. O şöyle düşünüyor: “Mit geçmişin canlı hatırası gibi,
çağdaşlığın rahatsızlıklarını tedavi etmeyi biliyor”. Bu bağlamda, kültürel krizin bir medeniyet krizi olarak
anlaşılması, çağdaş yerel edebiyatın Rusya’nın sosyal, kültürel ve manevi hayatındaki krizi anlamaya eğilimi,
mitin yardımıyla yeniçağın taleplerini karşılayan dünya çapında bir model ve modern anlayışını yaratma
çabasını aktif hale getirdi.

Literatürdeki mitlerin benzerliği, araştırmacıların kendi faaliyetlerinin özellikleri sorusuna büyük
ilgi çekmiştir.

Rus edebiyat bilimciliği mitopoetik soruna adanmış bilimsel çalışmaların önemli bir kısmını topladı.
Ayrıca, mitlerin edebiyattaki kişisel problemleri üzerine bir dizi araştırmalar bulunmaktadır.

Bu makalenin odak noktası, yirminci yüzyılın sonlarına doğru, postmodern ve kitlesel edebi eğilimlerin
etkisiyle mitolojinin karakter ve ilkelerinin değişmesi, diğer yandan da mitoloji prensiplerinin değişiminin
yorumlanmasına olası yaklaşımların bulunması ve modern hikâyelerin unsurlarının yapısal içeriği olarak
mitsel arsa ortaya çıkarılmasıdır. Modernizm, mitlere yapılan atıfların efsanevi bir mit yaratılmasını içerdiğinden dolayı, her sanatçı tarafından kişilik modellemesini gerektirir. Modernistler, gerçekliği olmayan gerçekler hakkındaki efsaneleri oluşturdular ve metindeki gerçeğin öznel ve geleneksel imgelerini yeniden canlandırdılar, çünkü zihnin ve realitenin pozitivist hayal gücü, öznenin konusu ve nesnenin ilgisi ortadan kalktı.
1990’lı yıllar – Kir Bulıçovun “Teseya’ya karşı suikast” (1994), L.Ulitskaya’nın “Medeya ve çocukları”
(1996), P. Krusanov’un “Meleğin ısırması” (1999), T. Tolstoy’un “Kıs” (1996-2000).

20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlangıcında, edebiyattaki mitlerin sorunu, modern romanların yenilikçiliğinin karmaşıklığı kadar postmodernizmin ve kitle edebiyatının geleneklerinin etkisi ile belirlenir.

Kitle edebiyatının etkisi, çağdaş eserlerin mitolojisi üzerinde farklı bir etkiye sahiptir. Eğer mit “yüksek”
edebiyatta yer almıyorsa, ama yazar dünya çapında bir resme yerleştirilmişse (V.Makanin, M.Şişkin, A.Goldşteyn), mitin kendisi kahramanlar tarafından yansıtılmıyor, efsanevi (mitoloji) süjetin (konu) “problemlematiği” olmuyor – mit ’ten pragmatik bir motif veya şema götürmek mümkünleşiyor ve bu temelde orijinal
eserin konusu oluşuyor ve burada mitoloji, motif modern okurun sözlüğünün öğesi görevi rolünü üstleniyor.
Anahtar Kelimeler: XX-XXI. Yüzyıllarda Rus nesri, mitoloji, mit, mitolojik hikâye, mitolojik görüntüler
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THE PLACE AND ROLE OF THE RUSSIAN PROSE OF
MYTHS (THE END OF THE 20th CENTURY – THE
BEGİNNİNG OF THE 21st CENTURY)

Abstract: At the end of the XX century, local and world culture awakens interest in the nature of a
mythological world concept. The following description can be found with the words of R. Bartin. He
says, “he knows how to restore the virtues of modernity, just like a living memory of the myth of the
past.” In this context, it is quite obvious that the cultural crisis is understood as a civilization crisis,
contemporary local literature tends to understand the crisis in Russia’s social, cultural and spiritual
life, and to create a world-class model and modern understanding, and it has activated its initiatives.
Russian literary criticism, mythology amassed a collection of scientific works dedicated to an important problem. There is also a series of research on the more personal problems of myths in the
literature.

The focus of this article is to change the character and principles of Mythology by the influence of
postmodern and mass literary trends towards the end of the twentieth century, on the other hand
to find possible approaches to interpreting the changes in the principles of mythology, and to reveal mythological plots as structural content of elements of modern stories. Modernism requires the
modeling of personality by every artist, in which references to myths include the creation of a myth.
Modernists have created legends about realities that are not reality, and have revived the subjective
and traditional images of the truth in the text, because the positivist imagination of the mind and
reality, the subject of the subject and the object’s interest have disappeared.

The end of the 20th century – the beginning of the 21st century the problem of myths in literature
is determined by the complexity of the innovativeness of modern novels, as well as the influence of
postmodernism and the traditions of mass literature.
Keywords: Russian prose abroad XX-XXI centuries, mithologism, myth, story, mythological images
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1. Giriş
Yirminci yüzyılın sonlarında, yerel ve dünya kültüründe mitin ve mitolojik dünya görüşünün özelliklerine ilgi duyulmaktadır. Bu açıklama Bart’ın
görüşlerinde belirtilmiştir. O “Mitin geçmişin canlı hatırası gibi modernliğin kusurlarını iyileştirebildiği” kanısına varıyor. Bu bakımdan, kültürel
krizin bir medeniyet krizi olarak anlaşılması, çağdaş yerel edebiyatın Rusya’nın sosyal, kültürel ve manevi yaşamındaki krizi anlama eğilimi, dünya
standartlarında bir model yaratma ve onu şekillendirme çabalarını aktifleştirdiler. Eski sembolikliği nedeniyle, mit, kişisel ve toplumsal davranışların ebedi modellerinin tasvirinin, sosyal ve doğal alanın (uzayın) önemli
yasalarının kolay dili olduğu zannediliyor, “insanlık” kavramının içeriğini
açıklamak için mekân-zaman ve toplumsal-tarihsel çerçevelerden “çıkmaya” olanak sağlıyor. Mitlerin literatürdeki benzerliği, araştırmacıların,
çalışmaların özellikleri konusundaki ilgisinin artmasına neden olmuştur.
Rus edebiyat bilimciliği, mitopoetik soruna adanmış önemli bir bilimsel
eser koleksiyonu topladı. Ayrıca, mitlerin edebiyatta kişisel problemleri
üzerine bir dizi araştırma bulunmaktadır.
2. XX. Yüzyılın Sonu – XXI. Yüzyılın Başlangıcında Rus Edebiyatında
Mitolojinin Evrim Sorunu

20. yüzyıl mitolojisinin evrimi konusunda, sosyal-tarihsel süreçleri ve
edebi eğilimleri dikkate almak gerekir. Mitolojinin yirminci yüzyıl boyunca gerçekleşmesi, stant arayışı, sonsuz gerçeklerin keşfi, küresel felaketin
arkasındaki kalıcı değerler, kültürdeki tektonik değişimlerin yok edilmesi, insanın varlığının temelleri ve Rusya’nın bilincinin temeline dayanıyordu (Lotman, 1980, ss. 200-226).
Edebi eğilimleri belirterek, onu vurgulamak gerekir ki, eğer XIX. yüzyılın
sonu – XX. yüzyılın başlangıcında mitolojiye başvuru realisttik geleneğin
ve pozitivist bakış açısının fonunda oluşuyordu (Alfonsov, Vasilyev ve diğerleri, 2002). Bu durum aynı zamanda XIX. yüzyılın realizminden yüksek
entelektüel, felsefi genellemelere ve cezbedilen yirminci yüzyılın birinci
yarısı sanatına geçişin anlarından biri idi (Bart, 1996, s.283). Bu dönemde
mitoloji, kişisel ve kamusal davranışın ebedi modellerinin tanımlanması
için uygun bir dildi ve mit özgüvenle kullanıldı. Bu açıdan, XX. yüzyılın sonunda mitolojiye başvuru XX. yüzyılın modernist ve postmodern geleneğinin fonunda gerçekleşiyor. Bu antiklik artık kültürel bir ideal, bir stil referansı ve çağdaş sosyoloji, estetik sorunlar ve kitle edebiyatının gelişimi
bağlamında ilişkisel varyasyonlar için malzemedir (Alfonsov, Vasilyev ve
diğerleri, 2002). Bu, mitlerden ve mitolojiden yararlanmanın değiştiğini
açıklayan faktörlerden biridir.
Bu yazının konusu, bir yandan, yirminci yüzyılın sonuna kadar postmo529
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dern ve kitlesel edebi eğilimlerin etkisi altında mitolojinin karakter ve
ilkelerinin değiştirilmesidir, öte yandan, değişen mitoloji ilkelerini açıklamak ve modern öykülerin unsurunun yapısal içeriği olarak mitin hikâyesini tanımlamak için olası yaklaşımları bulmaktır. Modernizm, her sanatçı
(ressam) tarafından kişisel gerçekliğin simülasyonunu içerir; burada mitler, kişisel bir efsane yaratmaya yönelik materyali çekmek için gerçekleşir.
Modernistler, nesli tükenmekte olan gerçekliğin efsanelerini yarattılar,
gerçekliğin öznel ve koşullu görüntülerini metinde canlandırdılar, çünkü
zihin ve gerçeklik uyumluluğu, konunun görüntüsü ve konunun kendisi
hakkında olumlu bir fikir yoktu (Alfonsov, Vasilyev ve diğerleri, 2002).
3. XX. Yüzyılın İkinci Yarısında Rus Edebiyatında Mitoloji

Rus edebiyatında yirminci yüzyılın ikinci yarısında mitolojiyi yeniden düşünmenin ana dalgaları, tüm savaş sonrası Avrupa dünyası (1960-1970)
için tipik “halk bölgelerine “olan ilginin ilk atılımı.); ikincisi, Sovyet sonrası dönemde (1990), tarihi, kültürel ve ulusal mitlerin yeniden düşünülmesine neden oldu.
1960-1980’li yıllarda edebiyatta meydana gelen mitoloji süreçleri–ilk bakışta, mitlerin ve neo-mitolojinin derinleşmesi ve anlaşılması hakkında
konuşuluyordu, ancak bu derinleşme, modernleşme ve postmodernizmin
gelişimi krizinin bağlamında gerçekleşti ve bu da hem antik hem de modern yazarların mitlerinin varyasyonlarının seçimi ile tamamlandı.
1960-1980 yılları Sovyet Doğusunun (Orta Asya ve Kafkasya) milli edebiyatlarının gelişimi (Ç. Aytmatov, O. Süleymenov, F.İskender, A.Kim, T.Pulatov, O. Çiladze, Y. Rıtxeu), bu dönemin Rus yazarlarının eserlerinde Slav
mitolojisine referans olmuştur (V.Belovun “Alışılmış iş”, “Aheng”, V. Orlovun “Perşembe yağmurdan sonra”). Bu yüzden, 1960’lı yıllardan Sovyet
edebiyatında “günlük deneyimin mitine yoğun kristalleşme, onun ibretli
hikâyede ve nasihatte kavranmaya başlanıyor (Yukina, 1981, s. 88). Bu
durumda, ana yöntem, yazarın fikrini veya bazı arkeopik imgeleri tanımlayan mitin bir bölümünü tanımlamaktır (Epşteyn ve Yukina, 1981, s. 88).
Çeşitli yönlerdeki (ontologistler, egzistansiyalistler, modernistler) yazarların eserlerinde 1970-1980-li yılların “sivil mitolojik nesrin esas karakteri oluşuyor – kahramanların bilincinde gerçek dünyanın yerine nispi
gerçeklik” (Epşteyn ve Yukina, 1981, s. 89).2 Burada 1970-1980’li yıllara
doğru genel yeri olan ve çeşitli yönlerdeki yazarlar tarafından kullanılan
modernist poetikanın “şleyfi”ni (kervan) görmek olur. Eğer edebiyata
“mükemmelliğin yüksekliğine kadar olağanüstü dünyanın değişikliğine
zorlayan motif” misyonunu tahsis eden ve böylece mantıksal totalitariz2

530

Burada V. Rasputin, V. Astafyev, A. Kim, Y. Dombrovski, V. Maksimov, F. Gorenşteyn, Y.
Mamleyevin eserlerine atıfta bulunulabilir.

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

me sahip olan modernizmin refah döneminde mitolojik arketip imgeler
bu “yüksekliklerin” bir düzenlemesi olarak hizmet ediyordu, o zaman
1970-1980 yıllarında sadece yirminci yüzyılın modernist geleneğinden
yönünü değişmiş mitolojik karakterler ve konseptlerle realizmin estetiğinin zenginleştirilmesi, aynı zamanda yirminci yüzyılda kullanılan mitolojinin pragmatik şekilde kullanılması konusu bahis mevzu değildir.
Sonuçta 1980-1990 yılının başında bir kez daha aktif mitleri olan Rus
yazarlar, koşullu-mitolojik durumdan kullanırlar – bu da geçmişe özlem
duygusunun ifadesi, ya da ona keskin kritik yazar görüşünün aktarımı
içindi (V. Aksyonov, L. Ulitskaya, P. Krusanov, V. Orlov, T. Tolstaya, M. Uspenski, A. Slapovski). Onların eserlerinde artık mitolojik süjetlerin veya
motiflerin tam canlandırması yoktur, sadece yazarın görüşüne ne kadar
uyarsa, o kadar olur (Epşteyn ve Yukina, 1981, s. 91). Örneğin, A.Slapovski “İlk ikinci gelişte” sivil halk masal nesri gibi İncil metninin parafrazını
yaratarak, İncillerden alıntılanan olaylardan konu uyarlıyor. V.Pustovoyaya göre, modernitenin postmodernitesi yakın geçmişin totaliter anlamına
bir tepkidir (Pustovaya, 2009, s.149). Birçok ideoloji efsanelerin “temel
matrisi” olan eskatoloji mitlerinin diğerlerinden daha çok kullanıldığını
dile getirir (V. Sorokin, V. Pelevin, P. Krusanovun, Y. Buyda, A. Slapovskinin
eserlerine bakınız), çeşitli halkların, ayrıca doğal ve apokriftik motiflerin
mitolojilerinin sentezini yapmaya çaba harcanılmakta. Fakat felsefenin
genelleştirilmesi, geçmişin analizi ve bu çalışmalarda gelecekteki beklentilerin gelmesi bu nedenle, öykü genellikle basitçe çeşitli mitolojik kaynakların kontaminasyonunu düzenliyor (Zaynullina , 2004).
1980. yılın sonlarından günümüze kadar postmodernizmin gizli postmodernizm biçimiyle keşfedilen tüm Rus edebiyatı üzerindeki etkisi geniş
bir okuyucu için bulunamamıştır. Bununla birlikte, postmodernizmin XXXXI. Yüzyılların edebiyatı üzerindeki etkisini mitolojinin evrimi problemi boyutunda açıklamak gerekir, çünkü postmodernizm zaten bağlamsal
bir gelenek haline gelmiştir. XXI. yüzyılın ilk on yılının edebiyatının temel
özelliklerini E.Abdullayev (2000), M. Amusin (2009) ve diğer araştırmacılar neomodernizmin tükenmesi adlandırıyor. Orta okuyucunun oryantasyonu, yeni grupların ortadan kalkması, yüksek ve kitle edebiyatının
iç içe geçmesi, modernizm ile efsanevi ilişkiye ve onun gerçekçiliğinin,
postmodernizmin ve avangardın birleşiminin karmaşıklığına yeni bakış
açıları getiriyor. 1990’lı yıllarda olduğu gibi, 2000’li yıllarda birçok eser
ortaya çıktı ve isimleri, çağdaş edebiyatın mitlere (özellikle tüm Avrupa
gelenekleri için en belirgin olan antik mitleri için) sürekli ilgisinin bir kanıtıdır (Alfonsov, Vasilyev ve diğerleri, 2002).
1990’lı yıllar – V. Aksyonov’un “Yeni Tatlı Stil” (1994-1996), V.Otroşenko’nun “Mnemozinin elbisesi” (1990), V.Protal’inin “Labirent veya Öy531
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künün Masalı” (1992), Kir Bulıçovun “Teseya’ya karşı suikast” (1994) A.
Korolyov’un “Eron” (1994), A. Slapovskinin “İlk ikinci varış” (1994), A
.Kim›in “Onliriya” (1995), L.Ulitskaya’nın “Medeya ve çocukları” (1996),
V. Orlov’un “Şevrikuka veya Kabus’a olan Sevgi” (1997), P. Krusanov’un
“Meleğin ısırması” (1999), Y. Latınina’nın “Kleark ve Gerakleya” (1999),
Polyanskaya’nın “Okuyan Su” (1999), S. Tyutyunnik’in “Babil Kulesi’nin
bir Parçası” (1999), T. Tolstoy’un “Kıs” (1996-2000) ve diğerleri.
4. “Modern Rus Nesirlerinde Sanatsal Bir Yapı Gibi Mit (Efsane)”

Burada mitin yaratılmasının karakteristik prensiplerini göz önünde bulunduruyoruz. Yirminci yüzyılın efsaneleri, klasik efsaneye ilgi ve özgün
mitolojik yapılarının yazarlarının yaratmasıyla karakterize ediliyor. Aynı
zamanda, mitlerin kurulma prensipleri klasik mitlerin karakteristik özelliklerini yansıtıyor.
Ancak sanat yapısı efsanesi daha geniştir. Modern mit, bir yandan, klasik
mitin yapısını miras alıyor, öte yandan, geleneksel olandan daha çeşitli
hale geliyor.
Mitolojik bir sanatsal yapı oluşturmak için yazar tarafından kullanılan
tüm mitolojik unsurların çeşitliliği aşağıdakilerle aynıdır:
- mitolojik bilinç (mitolojik bir yapı yaratılırken ortaya çıkar);
- mitolojik zaman;
- mitolojik alan.
Mitolojik bilinç ve mitolojik kronotop, efsanenin belirtilerini vererek metin yapısını düzenliyor.
XX - XXI. yüzyılların dönüşündeki Rus nesirinin mitolojisi iki ana yoldan
gerçekleştirilir: mitolojik anımsatmalar sanatsal bir çalışmanın “dokusuna” dahil edilmesi; “yazarın efsanesi”nin oluşturulması.
Yirminci yüzyılın sonları ve yirmi birinci yüzyılın başlarında Rus nesirindeki mitolojinin ana formları şunlardır:
1. Tüm çalışmalarda, mitolojik anımsatanlar metnin çeşitli seviyelerinde kendilerini ortaya koymuştur: anahtar mitolojik isim sinyalini içeren
başlıktan başlayarak arsaya, arsa durumuna, yapı oluşturma dürtülerine,
anahtar kelime öbeklerine, kelimelere, sembolik adlara kadar.
2. Modern Rus nesirindeki mitolojiler mitolojik motif ve mitlerin sistemi
sayesinde sanatsal yapının örgütlenmesiyle çoklu bakış açısı ilkesiyle gerçekleştirilir.
XX-XXI. yüzyılın başlarında Rus nesirinin farklı yönlerini temsil eden
eserlerde mitolojinin kendisi farklı biçimlerde gerçekleşir, aynı efsaneler,
mitolojik motifler tamamen farklı yorumlar alır. Bununla birlikte, nihayetinde, tüm şüphesiz farklılıklarla, sanatçıların hedefi aynıdır: çağdaş ger532
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çekliği kanıtlanmış modeller ve şemalarla yeniden düşünmeye, olayların
özüne derinlemesine girmeye çalışırlar. Efsane gerçeğe bürünür, sıradan
bir insanın imajı, günlük hayatı, onun yarattığı medeniyet mitolojikleştirilir.
Yirminci yüzyılın sonları ve yirmi birinci yüzyılın başlarında Rus nesrinde, dar anlamda mitoloji, tarihi efsaneler, günlük mitoloji, önceki yılların
tarihi ve kültürel gerçekliği, ünlü ve az bilinen sanatsal metinlerin sanatsal imgeleri geçmektedir. Bu tür “meta mitler”, tuhaf bir sanatsal yapıya,
mitolojik “unsurlarının” özel bir ilişkisine sahiptir ve bu nedenle, modern
nesir içindeki mitolojik sanatsal mekânın organizasyonunda, klasik efsane ile ilgili diğer unsurlar baskındır. Ek olarak, geleneksel formların bir
tür birleşimi vardır. Edebiyatta yeni eğilimlerle mitolojik (postmodernizm
teknikleri ile “sentez”) efsanenin “de-estetizasyon”, desakralizasyonu yaratılır. “Oyun”, modern mit yapımında baskın ve kendi kendine yeten bir
ilke haline gelir: bu nedenle “açık”, “sahte” motifler ortaya çıkıyor. Mitolojik görüntüler sadece “içeriğin” bazen tersine dönüştüğü biçim, maske
rolünü yerine getirir. Metnin sanatsal yapısı, eşit derecede eşit bakış açıları çokluğuyla belirlenir, ünlü mitin kararlı yapısını bozar, bilinen olaylara tüm katılımcıların gözünden bakmanıza ve hatta kimseyi mitolojik bir
karakter olarak hayal etmenize izin verir.
Bu aşamada mit oluşturmanın gelişiminde büyük önem taşıyan şey, mitin
insan bilincini manipüle etmenin bir yolu olarak, insan düşüncesinin bir
özelliği olarak gerçekleşmesidir. Kültürel kategorideki efsane “teknoloji”
kategorisine (bir efsane yaratma tekniği pazarlama, reklamcılık, politik
teknolojiler için evrensel hale gelir), elbette modern nesle de yansır.
5. Sonuç

20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başlangıcında, edebiyatta mitleştirme
sorunu, postmodernizm ve kitle edebiyatı geleneklerinin etkisiyle ve modern romanların yenilikçiliğinin etkisiyle belirleniyor.
Kitle edebiyatının çağdaş eserlerin mitolojisi üzerinde farklı bir etkisi
vardır. Mit basitçe “yüksek” edebiyatta yer almıyorsa, ama yazar dünya
çapında bir resme yerleştirilmişse (V. Makanin, M. Şişkin, A. Goldştein),
mitin kendisi kahramanlar tarafından yansıtılmıyor, efsanevi (mitolojik)
süjenin “problemlematiği” olmuyor – mitten pragmatik bir motif veya
şema götürmek mümkün hale geliyor. Sonuçta, bu temelde orijinal eserin
süjesi oluşuyor ve burada mitoloji motif modern okurun sözlüğünün öğesi görevi rolünü üstleniyor.
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Öz: Her toplumun “geçiş dönemleri” olarak adlandırılan doğum, evlenme ve ölüm
ile ilgili gelenek ve görenekleri bulunmaktadır. Bu gelenek ve görenekleri o topluma
özgü kılan şey ise kültürdür. Kültürün şekillendirdiği bu gelenek, görenekler ise bizi
en eski bilgiye yani mitolojik devreye götürmektedir. Özellikle mit ve ritüel ilişkisi
olarak açıklanabilen bu durumun en somut örnekleri işte bu gelenek ve göreneklerdir. Bu bağlamda miti, ritüelin bir anlatısı ve gelenekleri de ritüellerin bir sonucu olarak görmek mümkündür. Bu bakış açısı ile hazırlanan bu çalışma, İzmir’de yaşayan
ve Makedonya’dan göç eden Türk nüfus ile ilgili yapılan saha çalışması sonucunda
oluşturulmuştur. Hazırlanan bu çalışmada doğum gelenekleri; doğum öncesi, doğum
sırası ve doğum sonrası şeklinde tasnif edilerek gerekli çıkarımlar yapılacaktır. Bu
çıkarımların Türk dünyası ile ortaklıklarının yanında mit- ritüel ilişkisine dayanan
bağlar da göz önüne serilecektir. Özellikle doğum sonrası uygulanan gelenek ve göreneklerde mit ve ritüel ilişkisinin daha belirgin olduğu; bu uygulamaların eski, orta ve
yeni kuşakta ne oranda uygulama alanı bulduğu belirtilecektir. Tüm bunlarla birlikte
yapılan bu uygulamaların kültürel bellek, göçmen folkloru ve kimliği ile ilişkileri, ritüelistlik boyutu tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Makedonya Türkleri, geçiş dönemleri, ritüeller, doğum
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BIRTH CELEBRATION TRADITIONS OF MACEDONIAN
TURKS LIVING IN IZMIR

Abstract: Every society has customs and traditions related to birth, marriage and
death, which are called “transition periods”. What makes these customs and traditions specific to the society is the culture. These customs and traditions shaped by
culture lead us to the oldest knowledge, the mythological era. The most concrete examples of this situation, which can be explained as the relationship particularly between myth and ritual, are these traditions and customs. In this context, it is possible
to see the myth as the narration of rituals and traditions as the result of rituals. This
study, which was prepared with this point of view, was formed as a result of the field
study on the Turkish population living in İzmir and having migrated from Macedonia.
In this study, birth traditions will be classified as prenatal, during birth and postpartum and necessary inferences will be made. Through these inferences, links based on
myth-ritual connection as well as the common features with the Turkic world will be
revealed. It will especially be stated that the currently applied postpartum customs
and traditions are more evident in myth-ritual connections and the extent to which
they have been adopted by the elderly, middle-aged and young populations will be
revealed. In addition, cultural memory, the relationship between immigrant folklore
and identity and the ritualist dimension will be discussed.
Keywords: Macedonian Turks, transition periods, rituals, birth
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1. Giriş
Her toplumun kültürel bir birikimi bulunmaktadır. Bu birikim, kimi zaman anlatılarda kimi zaman da çeşitli dönemlerde yapmış oldukları uygulamalarda kendini göstermektedir. Türk toplumuna ait kültürel birikiminin kolaylıkla takip edilebildiği önemli uygulamalar ise geçiş dönemleri
olarak adlandırılan ve doğum, evlilik ve ölüm gibi evreleri içinde barındıran eşiklerde görülmektedir.
Bu eşiklerden ilki olan doğum ile ilgili pek çok uygulama yapılmaktadır.
Bu uygulamaların çoğu mitolojik kökenli olup ritüellerin bir uzantısı olarak görülmektedir. Uygulamalardaki kült ve büyünün var olması işte bu
mitolojik kökenin bir yansımasıdır. Bununla birlikte, yapılan bu uygulamaların Türk dünyasının genelinde aynı ve kimi zaman da benzerlikler
taşıdığı ortadadır. Buradan hareketle, İzmir’de yaşayan ve 1900’lü yılların
başından sonlarına kadar göç faaliyetiyle Makedonya’dan göç eden Türk
nüfusun doğum ile ilgili yapmış oldukları uygulamaların da Türk dünyası
ile benzerlikler taşıdığı tespit edilmekle birlikte, bir “göçmen folkloru” olgusunu yaşattıkları da görülmektedir.
Göçmen folkloru hakkında görüş bildiren Tahir Alangu (1970), bu folklorun statik değil, dinamik olduğunu iddia etmektedir. Bu folklorun, göçten sonra statik yani hiç değişmeden kalamayacağını, çeşitli bağlamsal
sebepler ile değişikliklere uğrayacağını belirtmektedir. Alangu’ya göre
göçmenler, eski yurtlarından birlikte getirdikleri kültür unsuruna dört
elle sarılırlar ve bu unsurları kendileri için manevi bir kalkan olarak kullanırlar. Daha sonra ise göçmenlerle yerleşik halk arasında “bir yenileşme
bir birleşme evrimi” başlayacaktır. Göçmenler arasında, “kopup geldikleri
yurtlarına duydukları özlemi ifade eden yeni ürünler yayılmaya başlar.
Göçmenler ve yerleşik ahali arasında artık direnme, çatışma ve gerilimlerin gücü azalır”. En sonunda ise göçmenlere ait folklorik unsurlar yayılmaya başlar. Son zamanlarda Türkiye’de hızla yayılmaya başlayan “Rumeli Türküleri” bu bağlamda değerlendirilebilir (aktaran Görkem, 2006).
Tahir Alangu’nun bu tespitleri oldukça önemlidir. Buna ilaveten, Balkan
göçmenlerine ait dernekleşmeler ve bu derneklerin yapmış oldukları faaliyetler İzmir’de yoğunluk arz etmektedir.
Bu derneklerin yaptıkları kültürel etkinliklerden de anlaşılacağı üzere;
Balkan göçmenleri geldikleri bu coğrafyada sahip oldukları kültürel unsurları Alangu’nun da belirttiği gibi manevi bir kalkan olarak kullanmışlardır. Yani bir kültürün devamı için grup bilincine ihtiyaç duymuşlardır.
Malinowski de bu durumu; yaşadığımız, deneyimlediğimiz ve bilimsel
olarak gözlemleyebildiğimiz kadarıyla kültürün ana unsuru, insanların
kalıcı gruplar halinde örgütlenmesidir. Bu tür gruplar adetler ve teamüllere uyum sağlamaktadır (2016, s.47) şeklinde belirtmiştir. Ancak belirt538
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mek gerekir ki göçle gelenler ile yerli halk arasındaki kültürel ortaklık
kaynaşmayı kolaylaştırmıştır. Zaman ilerledikçe de göçmen folkloru, var
olan folklora karışmış, kaynaşmıştır.
Bir diğer önemli husus ise göçmen kimliğinin oluşumudur. Bireysel ya da
kolektif olarak şekillenen kimlik, geçmişten elde edilenlerle, geleceğin şekillendirilmesinde süreklilik oluşturur. Bütün toplumlar, bireysel kimliği
ve daha yaygın olarak işlev gören kolektif kimliği, varlıklarının korunması ve sürdürülmesi için önemli bir araç olarak görürler (Karaman, 2010,
s. 233). Genelde Balkanlardan göç eden Türklerde özelde ise Makedonya’dan göç eden Türklerde bu durum söz konusudur.
Bu kimliğin oluşumunda kültürel bellek ve gelenek ilişkisinin varlığı ise
göz ardı edilmemelidir. Gelenek, geçmişteki kuşakların mirasının tevarüs
edilemediği bir bellek düşüncesi karşısında var olamaz (İlhan, 2015, s.
1398). Bu sebeple, gelenekler ile kurulan bellek anlayışı daha kalıcı olacak ve kimliğin şekillenmesine de etki edecektir. Böylelikle, ortak bellek
ortak bir kimliği beraberinde getirerek geleneğin, kültürün sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. Oluşan göçmen kimliği de getirilen kültürel birikimin sürdürülmesine katkı sağlayacaktır.
Bu kültürel birikimin gözler önüne serildiği yerlerden biri olan, geçiş dönemlerinin önemli bir parçasını teşkil eden doğum ile ilgili gelenekler de
başta da belirtildiği gibi ritüellerin bir uzantısı konumu durumundadır.
Genel anlamda ritüeller, Raglan tarafından; büyüye dayalı ritüeller, açıkça söylemek gerekirse, insanların ritüelleri uyguladıkları ama nedenini
unuttukları bir din biçimidir (2014, s. 193) şeklinde ifade edilse de İzmir’de yaşayan Makedonya Türkleri için yapılan bu uygulamalar ritüellerin bir uzantısı olan gelenek ve görenekler şeklinde yer etmiştir. Yani
yapılan bu uygulamaların ritüelistlikleri gelenek ve göreneklere doğru
evrilerek yaşamaya devam etmiştir.
Buradan hareketle, yapılan saha çalışması sonucunda incelemeye tabi
tutulan, İzmir’de yaşayan ve Makedonya’dan göç eden Türk nüfusun
doğum ile ilgili yapmış oldukları uygulamalar üç başlık altında değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu başlıklar ve içerikleri ise şu şekilde
sınıflandırılmıştır; Doğum Öncesi Yapılan Uygulamalar: Kısırlığı Giderme, İstenmeyen Gebeliği Sonlandırma, Aşerme, Çocuğun Cinsiyeti, Gebe
Kadının Kaçınmaları ve Yaptığı Uygulamalar. Doğum Sırasında Yapılan
Uygulamalar; Doğum Sonrası Yapılan Uygulamalar: Çocuğun Eşi/Sonu,
Gömleği ve Göbeği, Lohusalık Dönemi, Alkarısı-Albastı, Kırk Basması ve
Kırklama İşlemi, Ad Verme, Diş Buğdayı, Altı Ay Kınası, Geleneksel Tedavi
Yöntemleri, Çocuğu Nazardan Korumak İçin Yapılan Uygulamalar şeklindedir.
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2. Doğum Gelenekleri
2.1. Doğum öncesi yapılan uygulamalar
Doğum, en küçük yapı taşı olan aileyi ilgilendirdiği kadar toplumu da ilgilendiren önemli bir hadisedir. Toplum; soy ve aile devamlılığı için doğumu ilk sıraya almakta ve bunun da en az zararla nihayete ermesi için
elinden gelen tüm imkânları sarf etmektedir. Özellikle küçük topluluklarda ve gruplardaki aileler, nüfuslarının çokluğu oranında kendilerini güçlü
ve dayanıklı hissetmektedirler. Yaygın olan “çocuk, ailede ocağı tüttürür”
sözü de toplumun bu konudaki değer yargısını açığa vurmaktadır (Örnek,
2014, s. 184).
Bununla birlikte, doğum toplum içinde doğurganlık gücünün de sembolü durumdadır. Anne ve baba adayı doğum ile toplumda yeni bir statüye
kavuşmaktadır. Bu statüye ulaşabilmek ve çocuk sahibi olabilmek için ise
doğanın, tıbbın ve dinî-büyüsel işlemlerin güçlerini kullanmaktan geri
kalmamışlardır. İzmir’de yaşayan Makedonya Türklerinin de doğuma oldukça önem verdikleri görülmekle birlikte; doğum öncesinden doğum
sonrasına kadar olan süreyi büyük bir titizlikle yönetmişlerdir.
Bu sahada, “Doğum Öncesi Yapılan Uygulamalar”ın ilki ise, “Kısırlığı Giderme”ye yöneliktir. Tıbbî antropologlar kısırlığın belirli toplumsal cinsiyet
ve aile yapılarına sahip toplumlarda yaşayan bireysel kadınlar için oluşturduğu sorunlara dikkat çekmede etkili olmuşlardır. Soyun geleneksel
olarak erkekler üzerinden devam ettiği, mal sahipliği ve statünün birbirleriyle akraba erkeklerin sülalesi üzerinden ilerlediği Çin gibi toplumlardaki
kocaları için erkek evlat doğuramayan kadınlar beslenecek ekstra bir boğaz olarak görülebilir, kocaları öldüğünde ve yaşlılıklarında onlara bakacak oğulları olmadığında dışlanabilirler (Lavenda, Schultz, 2018, s. 298).
Bizim toplumumuzda bu duruma benzer şekilde, kısırlığın genel olarak
kadın odaklı bir sorun olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle yapılan pek
çok tedavi şeklinin kadınlara yönelik olduğu görülmektedir. İzmir’de yaşayan Makedonya Türkleri arasında da yapılan bu tedavilerde kadınlar ön
plandadır ve tedavi şekilleri çeşitlilik arz etmektedir. Bunlardan ilki tıbbi
tedavidir ve genellikle yeni kuşak tarafından tercih edilmektedir. Bununla
birlikte aktarılan bilgi ışığında “karadut” ağacının kökündeki damarların
çıkarılıp, kaynatılarak içildiği (K.3)3 kasıkların yaşlı ve işi bilenler tarafından çekilip, bir başörtüsü yardımıyla bağlanıp 3-4 gün boyunca bu şekilde durulmasının istendiği (K.2)4 görülmektedir. Burada doğanın ve tıbbın
yardımından yararlanılmaktadır.
Bununla birlikte, türbe-yatır ziyaretleri yapılmakta ve gidilen türbelerin
3
4
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yanında yatarak, el, yüz, ayak yıkayarak ve dua ederek (K.5)5 çocuksuzluğa son verilmek istenmiştir. Yapılan bu uygulamada ise analojik bir yapıdan yani temas büyüsünden söz etmek mümkündür. Temas edilen cismin kutsiyetinin kadına doğurganlık şeklinde geçeceği düşünülmektedir.
Makedonya’dan göç eden Türkler arasında türbe-yatır ziyaretlerinin, bu
bölgeden gelmeden evvel de Türkler arasında uygulandığı görülmektedir.
Makedonya’nın Dedeli köyü Türklerinde çocuğu olmayan kadınların Ömer
Baba’nın türbesine gittikleri (Kalafat, 1994, s. 20) bilinmektedir. Yapılan
bu türbe ve mezar ziyaretleri de atalar kültünün bir aksi niteliğindedir.
Doğum öncesinin önemli bir diğer basamağını “İstenmeyen Gebeliklerin
Sonlandırılması”na yönelik yapılan uygulamalar oluşturmaktadır. Zamanın sosyal ve ekonomik şartları, annenin fizyolojik ve ruhsal durumu, ailenin gelir düzeyi vb. etkenler sebebiyle çiftler veya da kimi zaman sadece
kadınlar gebeliklerini sonlandırmak adına birçok yöntemleri kullanmışlardır. İzmir’de yaşayan Makedonya Türkleri de “ağır kaldırarak (K.3) ve
tıbbi yöntemleri tercih ederek (K.4)6 gebelikleri sonlandırmaktadırlar.
Bu sürecin bir diğer önemli aşaması ise “Aşerme”dir. Aşerme, gebeliğin
belli bir döneminde gebe kadında görülen bir haldir. Deyimin aslı “aş yerme”, bu biçimiyle “yiyecek şeylerden tiksinme” demektir. Yermek fiilinin
“beğenmemek”, “kötülemek” anlamları bilinmektedir. Deyim giderek anlam değiştirmiş ve “yüklü kadının kimi yiyecekleri canı çekmesi, onları
tatmaktan kendini alamaması” demeye gelmiştir (Boratav, 2016, s. 168).
İncelemeye tabi tutulan bu sahada da bu deyimin iki anlamı da bilinmekte
ve hamile kadının tiksindiği şeyleri yemediği canının istediği şeyleri ise
yemeye özen gösterdiği görülmektedir. Aşerdiği yiyecekleri yiyemediği
durumlarda ise “avucunu yala (K.3)” telkinlerinin yapıldığı; bu şekilde
yapılmaması durumunda “bebeğin özeneceği” ve bununla birlikte düşeceği (K.3) ifade edilmiştir.
Bu süreç içerisinde, hamileliğin duyulmasının ardından “Çocuğun Cinsiyeti”nin tespit edilmesine yönelik çeşitli uygulamaların yapıldığı görülmektedir. İzmir’de yaşayan Makedonya Türkleri arasında ataerkil bir toplum
düzeninin sonucu olarak erkek çocukların bir nebze daha fazla istendiği
görülmekle beraber, kız çocuklarının da önemsendiği tespit edilmiştir. Bu
ataerkil düzen sadece toplumumuza değil eserlerimize dahi yansımıştır.
Dede Korkut’ta erkek çocuğun soy devam ettiricisi olduğuna dair ifadelerin varlığı önemlidir; “Baba adını yürütmeyen hoyrat oğul baba belinden
inince inmese daha iyi, ana rahmine düşünce doğmasa daha iyi (Ergin,
2013, s. 16) şeklindeki düşünceler toplumun erkek çocuklara bakış açısını özetler niteliktedir.
5
6

H. Taşpınar, kişisel iletişim, 21 Ocak 2018.
G. Pehlivan, kişisel iletişim, 18 Ocak 2018.
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Öyle ki bu anlatıda makbul olan kadın tipinin dahi “erkek gibi” olması
istenmektedir. Bununla birlikte, Kürşat Öncül’ün Dede Korkut’taki kadın
tiplerinden hareketle ortaya koyduğu fikirlerini; Jung tarafından ortaya
konan animus arketipi doğrultusunda “kadına miras kalan erkeğin kolektif imajı” bilgisini destan devri ve daha öncesi anahanlık dönemlerinden
getirmiş olduğu bilinçaltıyla; “yaşamı boyunca erkeklerle olan ilişkilerinden kaynaklanan deneyimi” bilgisini her üç kadının (Banı Çiçek, Boyu
Uzun Burla Hatun, Sarı Donlu Selcen Hatun) da aile ve yakın çevresinde
yiğitlerin, alplerin varlığına ve yaşam tarzının etkisine bağlamak mümkün
olabileceğine ve tüm bunların sonucunda savaşçılık vasıflarının güçlendiğini kabul etmek gerekir (2008, s. 580) şeklinde öne sürdüğü görülür.
“Kadına miras kalan erkeğin kolektif imajı” bilgisi ile tam da anlatılmak
istenen ataerkil toplum düzeninin kadın üzerindeki yansımalarıdır.
Bunların yanında, Makedonya’dan göç eden Türklerde erkek çocuğun
“öncelik” olduğu fakat “eli-ayağı düzgün olsun yeter (K.6)7” algılarının
da mevcut olduğu görülmektedir. Cinsiyetin tespitine yönelik yapılan uygulamalara göre, hamile olan kadının yüzüğü bir ipe bağlanır. Yüzüğün
kadının karnındaki hareketlerine göre yorumlar yapılır. İleri- geri şekilde oluşan hareket erkeği işaret ederken, yuvarlak şekildeki dönüşler kızı
(K.4) işaret etmiştir. “Sivriliğin” erkek; “yassılığın” kız çocuğu olarak algılanması durumu önemlidir. Bu algıların benzerin benzeri yaratabileceği
yasasının gereğince değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. Taklit büyüsünün ilkesi olarak görülen bu yasanın, “insanların olmasını istedikleri
durumları” benzetme yoluyla sağlayabileceğine dair inançlarından biri
olarak görebilmek mümkündür.
“Doğum Öncesi Yapılan Uygulamalar”ın son basamağı ise “Gebe Kadınların Kaçınmaları ve Yaptığı Uygulamalar” şeklinde olup yine analojik mahiyet göstermektedir. İzmir’de yaşayan Makedonya Türkleri, özellikle, çiğ
ete dokunmanın sakıncalı olduğunu ve çocukta çiğ et lekelerinin çıkacağına (K.1)8 inanmaktadırlar. Bununla birlikte, gülü koklamak da hoş karşılanmamakta ve koklanması durumunda çocukta gül lekesinin çıkacağına
(K.3) inanılmaktadır. Taklit büyüsünün ilkesi olarak görülen benzer benzeri yaratır yasasının, hamileliğin bu son aşamasında da karşımıza çıktığı
görülmektedir.
2.2. Doğum sırasında yapılan uygulamalar

Sedat Veyis Örnek, Türk Halkbilimi adlı eserinde, doğum sırasında yapılan uygulamalara dair Anadolu sahasından elde etmiş olduğu bilgilerde,
doğumun kolay bir şekilde gerçekleşmesi adına kadının saç bağlarının çö7
8
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züldüğü; kilitli kapıların, sandıkların, kapalı pencerelerin açıldığı; kolay
doğum yapmış kadınların gebe kadınların sırtını sıvazladığı şeklindeki
bilgilere yer vermektedir (2014, s. 195).
İzmir’de yaşayan Makedonya Türkleri arasında ise özellikle yeni kuşağın
hastanelerde doğum yaptığı göz önüne alındığında; yalnızca eski ve orta
kuşağın evde yapmış oldukları doğumlarda çeşitli uygulamalardan faydalandıkları görülmektedir. Bunlardan biri, hamile kadının kolay doğum
yapabilmesi için suya “41 Yâsîn” in okumak ve bu sudan bir yudum hamile olan kadına içirmek ve de karnına sürmektir (K.7)9. Bununla birlikte,
sancı çeken kadının, sancısından kimseye bahsedilmediği eğer duyulursa,
doğumunun zor olacağına (K.7) inanılmaktadır.
Yapılan bu uygulamalarda görüldüğü üzere, 41 formel sayısının tılsımı ve
Yâsîn suresinin kutsiyeti birleştirilmiştir. Kadının çektiği sancıların saklanması ise, nazara ve onun kötü etkilerine karşı koruma amaçlıdır.
2.3. Doğum sonrası yapılan uygulamalar

Doğum sonrası anne ve bebek için yeni bir süreç başlamaktadır. Bu süreçte ilk olarak hastanelerde doğum yapan yeni kuşağın bebeği doğar
doğmaz emzirdikleri görülürken; evde doğum yapan eski ve orta kuşağın
bebekleri üç ezan beklettikleri görülmektedir. Bu uygulamanın yapılmasındaki amaç ise bebeğin sabırlı olmasının istenmesidir (K.8)10.
Doğum sonrası yapılan uygulamaların bir diğer önemli aşaması “Çocuğun Eşi/Sonu, Gömleği ve Göbeği” üzerine yapılan uygulamalardır ve bu
aşamada yapılan uygulamalar evde doğum yapan eski ve orta kuşak için
geçerlilik arz etmektedir.
Kâşgarlı Mahmud, Dîvân-u Lugâti’t-Türk adlı eserinde bebeğin ardından
gelen bu eş ya da son için “Umay” ifadesini kullanmakta ve “kadın doğurduktan sonra karnından çıkan ve hokkaya benzeyen şey. Bunun, karında
çocuğun yoldaşı olduğu söylenir (2014, s. 61)” şeklinde açıklamalar yapmaktadır. Bu bilginin ardından, bir inanışa da yer veren Mahmud, “Umayka tapınsa ogul bulur: Ona hizmet eden erkek çocuğa sahip olur (2014,
s. 61)” ifadesine yer verir. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere bu parçanın
önemi büyük ve de kutsal olarak görülmektedir.
Genellikle, evde yapılan doğumlarda çıkan bu parçanın ağaç ya da gül
dibine gömüldüğü (K.3) ifade edilmektedir. Bununla birlikte, plasenta
ile doğan bu çocukların İzmir’de yaşayan Makedonya Türkleri arasında
uğurlu kabul edildiği görülmekte ve bu parçayı “gömlek (K.3)” olarak adlandırdıkları tespit edilmiştir. Bunun yanında, bu şekilde doğan bebeklerin uğurlu sayılmadığı ancak bu parçanın, çocuğu askerde kurşundan
9 A. Baş, kişisel iletişim, 11 Şubat 2018.
10 Ş. Boyoğlu, kişisel iletişim, 3 Mart 2018.
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koruyacağına inanıldığı (K.7), yani bu parçanın uğurdan çok koruyucu
vazife gördüğü belirtilmiştir. Plasenta ile doğan çocuğun uğurlu olduğu
inancı yaygın olmasa da o parçanın koruyuculuk özelliğinin olduğunun
düşünülmesi önemlidir. Aslen uğurluluk taşıdığı inancının zamanla unutulduğu açıktır. Askere giden çocuklara verilmesi hadisesi ise bilinçli yapılmasa da bir temas büyüsüdür.
Göbek bağlarının gömülmesi durumunda ise genellikle okul ve cami
(K.9)11 tercih edildiği; okula, ağaç dibine gömüldüğü (K.3) belirtilmiştir.
Yapılan bu uygulama da yine bir çeşit temas büyüsüdür ve gömülen yerlerin özelliklerinin çocuğa geçmesi istenmektedir.
Kırk gün süresince yalnız bırakılmayan ve lohusa olarak adlandırılan yeni
anne için “Alkarısı- Albastı” durumu oldukça önemlidir. Alkarısının tasarımı için Abdülkadir İnan; Kırgız-Kazak Türklerinin hurafelerine göre
albastı iki nevi olup biri Kara Albastı ve diğeri de Sarı Albastı’dır. Sarı Albastı’lar hoca ve baskıların okumasıyla giderler. Kara Albastı ise kendisini
görmek iktidarına malik olan ocaklı adamdan başka kimseden korkmaz.
Sarı Albastı, sarışın kadın suretindedir. Bazen keçi ve tilki suretlerine de
girer. Bu ruh loğusalara musallat olup ciğerlerini alır ve götürüp suya atar.
Baksılar yahut ocaklı adamlar Albastı’yı yakalayıp ciğeri yerine koymaya
mecbur ederler (1987, s. 259) şeklinde açıklamalar yapmaktadır.
İzmir’de yaşayan Makedonya Türkleri arasında ise Albastı- Alkarısı teriminin “uğrak (K.7)” kelimesi ile karşılandığı görülmüştür. Ayrıca alkarısı için kullanılan terimler arasında “sıkıntı, lohusa sıtması, lohusa nazarı
(K.3)” ve de “kızıl (K.2)” gibi terimlerin de kullanıldığı tespit edilmiştir.
“Uğrak” olan kadın için İzmir’de yaşayan Makedonya Türklerinin yapmış
olduğu uygulamaya göre; bir tepsinin içine şekerli su, sardunya yaprağı-yeşillik, bir parça ekmek, soğanın konulduğu ve bunun sabah ezanına
kadar bekletildiği belirtilmiştir. Hazırlanan bu sofranın da sabaha kadar
asla yalnız bırakılmadığı ve sabah kalkıldığında bunların serpilerek “biz
kör insanlarız sizden aldığımızı bizden alın sizdekini de bize verin” denilerek uğrağın kadından uzaklaştırılmak istendiği (K.7) ifade edilmiştir.
Bu uğrak olarak adlandırılan kötü ruha sunulan bir kansız kurban örneğidir.
Bu gibi kurban sunma işlemlerinin diğer ilkel topluluklar arasında da var
olduğu görülmektedir. Halmaheralı Alfoerler salgın hastalıkları, bunları
başka köylerden getirip bırakan şeytana yorarlar. Bunun için de, büyücü, köyü hastalıktan kurtarmak için şeytanı kovalar. Bütün köylülerden
pahalı bir giysi alır ve onu dört kap üzerine koyarak ormana götürür ve
şeytanın bulunduğu varsayılan bir yere bırakır. Sonra aşağılayıcı sözlerle
şeytana orayı terk etmesini buyurur (Frazer, 1992, s. 151).
11 M. Yavuz, kişisel iletişim, 5 Ocak 2018
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Doğum sonrasının bir diğer önemli aşaması ise “Kırk Basması ve Kırklama İşlemi”dir. Bu süreçte, Makedonya’dan göç eden Türklerin iki kırklının
karşılaşması esnasında, kırk basmasına uğramamak için yüzüklerini değiştirdikleri (K.2) belirtilmiştir. Bu kötü ruhları yanıltmaya yönelik analojik bir uygulamadır. Tüm bunların yanında bebeğin eşyalarının dışarıda
bırakılması sonucu kadının sütünün kaçacağı düşünülmekle beraber, 40
gün boyunca banyo yaptırılan bebeğin banyo suyunun da kırk suyunun da
dikkatli bir yere dökülmesi gerektiği (K.1) vurgulanmıştır.
Kırklama işlemlerinde ise 20. ve 41. günlerde yarı ve tam kırkların yapıldığı, bundan önce bebeğin 40 gün boyunca pişik olmaması için tuzlu suyla
yıkandığı, daha sonra 20. ve 40. günde hazırlanan suyun içerisine 41 tane
taşın, yüzüğün, gülün, yeşil yaprakların ve tuzun suyun içine konularak
kırklama işleminin yapıldığı ve bir de özellikle 41. günde yağ ile tuzun
kavrulup soğutularak bebeğin tuzlandığı (K.3) belirtilmiştir. Kırklama
esnasındaki bu formel sayıların varlığı ve bebekle temas eden cisimlerin
gücünün analojik yolla geçişi kırklama işlemi ile sağlanmıştır.
Özellikle kırk suyunun ayak değmeyecek yere dökülmesi oldukça önemlidir. İlkellerde görülen buna benzer uygulamayı Frazer; bir Bechuana
kralı, bir hastalıktan sonra yerde uzanmış yatan bir öküzün üzerine oturdu. Bundan sonra kabile hekimi kralın başından aşağı, bütün vücudunu
ıslatana kadar su dökerdi. Daha sonra öküzün başı, hayvan havasızlıktan
ölünceye kadar bu su kabına batırılırdı; öküz ölünce, hekim hayvanın
kraldan aktarılan hastalıktan öldüğünü ilan eder, halk da buna inanırdı
(1992, s. 143) şeklinde aktarmaktadır. Buradaki en önemli husus suyun
“sağaltıcılık” özelliğidir. Aynı şekilde kırklama işlemi esnasında da suyun
kullanıldığı ve bu suyun hiçbir zaman gelişigüzel yerlere dökülmediği
tutumu dikkate alındığında, benzer bir algıdan söz etmek mümkündür.
Çünkü su, kırk basması hadisesini sağlamakta olan kötü ruhtan izler taşımaktadır ve ayak değmeyecek bir yere dökülmesi gerekmektedir. Böylelikle kötü ruhun olumsuz etkilerinin bir başkasına etki etmesi önlenmiş
olmaktadır (Morkoç, 2018, s. 80).
Doğum sonrası geleneklere bağlı olarak yapılan bir diğer uygulama ise
“Ad Verme” ile ilgilidir. İlk üç gün içinde yemeklerin hazırlandığı; çocuklara, erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı sofralar konulduğu ve yemeklerin
ardından bebeğin bir battaniyeye konulup sallandığı esnada çocukların
hep bir ağızdan bebeğe verilecek olan ismi 3 kez söyledikleri, böylelikle
adın verilmiş olduğu (K.9) aktarılmıştır. Bunun dışında ezan ile yapılan
uygulamada da genellikle iki ezan arasında sağ kulağa ezan, sol kulağa kamet getirilerek yapıldığı ve 3 kez adın tekrarlandığı (K.2) ifade edilmiştir.
Doğum sonrası yapılan “Diş Buğdayı” ile ilgili uygulamalarda ise bu saha-

545

İ Z M İ R ’ D E YA Ş AYA N M A K E D O N YA T Ü R K L E R İ N İ N
DOĞUM GELENEKLERİ

da “diş buğdayı” yerine “diş babası (K.10)12” dendiği ve 32 adet buğdayın
haşlandığı ve bunun düğüm atılmayacak şekilde bir ipe dizilerek çocuğun
yakasına takıldığı; böylelikle çocuğun dişlerinin, yakasında kuruyup dökülen buğday taneleri gibi çabuk bir şekilde çıkacağına inanıldığı (K.9)
ifade edilmiştir. Bu da bir çeşit taklit büyüsüdür.
“Altı Ay Kınası” olarak adlandırılan bir diğer doğum sonrası uygulama da
kız çocukları için yapılmaktadır ve İzmir’de yaşayan Makedonya Türklerinin bebeğe, kırmızı bindallı elbise giydirdikleri, kına yaktıkları (K.9)
belirtilmiştir.
Doğum sonrası “Geleneksel Tedavi Yöntemleri”ne de önem verilmiş ve
sütü kesilen annenin sütünün geri gelmesi için “3 Mehmetli” evden ekmek toplandığı (K.2) belirtilmiştir. Burada Mehmet isminin kutsiyetinden ve üçleme tekniğinin varlığından yararlanılmak istenmiştir.
“Nazar” ile ilgili yapılan uygulamalar da doğum sonrası yapılan uygulamaların sonuncusudur ve bu sahadaki Türkler, nazar duaları okumanın
yanında Makedonca “uruti” dedikleri nazar için kurşun (K.10) dökmektedirler.
3. Sonuç

Kültürün ve geleneğin birleştirici yanı kimliğin oluşumuna etki etmektedir. İzmir’e göç ile gelen genelde Balkan Türkleri özelde ise Makedonya
Türkleri sahip oldukları kültürel belleğin etkisiyle bir göçmen kimliği ve
folkloru ortaya koymuşlardır. Bu kimliğin ve folklorun yansımaları da incelemeye tabi tuttuğumuz geçiş dönemlerinden doğum ile ilgili gelenek
ve göreneklerde kendisini göstermektedir.
Mitolojik bilinçten izler taşıyan ve ritüellerin bir uzantısı olarak kabul
edilen bu gelenek ve görenekler göçle gelen bu Türk topluluğunun burada birlik beraberlik içerisinde yaşamasına vesile olmuş ve yerel halk ile
etkileşime geçmesine etki etmiştir. Öyle ki doğum ile ilgili yapılan uygulamalardan biri olan “Altı Ay Kınası” yerel halka da sirayet ederek uygulama
alanı bulmuştur.
Yapılan uygulamalarda ise yer alan analoji ve dinî etkiler tüm doğum aşamasına etki ederek varlıklarını sürdürdüklerini bir kez daha belirtmişlerdir.

12 B. Kaçar, kişisel iletişim, 21 Mart 2018.
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MUHAYYEL TÜRK TEMSİLİ VE RÖNESANS’TA “MİT”İN
GÖRSELLEŞTİRİLMESİ
Lale Babaoğlu BALKIŞ1

Öz: İsa’nın hayatından sahnelerin tasvir edildiği 16. yüzyıl Rönesans resimlerinde
Osmanlı Türk figürünün ne işi vardır? İsa’nın dünyaya gelişi ile başlatılan miladi takvimde, yani birinci yüzyılda, henüz Müslümanlık daha doğmamışken, Türk figürü
niçin, türban, sakal, kaftan gibi tipik ögeler ile görselleştirilerek Hristiyan izleyiciye
Müslümanlığın temsilcisi olarak sunulmuştur? Tarihsel gerçekler ile oynayarak Müslüman Türk figürünü 16. yüzyıldan koparıp 1. yüzyılı konu alan görsellerde İsa’nın
hayatından sahnelerin yer aldığı zaman ve mekâna adeta kolaj yöntemi ile yerleştiren
Avrupalı ressamlar ortak bir Türk efsanesi oluşturuyor olabilirler mi? Bu çalışma ile
amaçlanan İtalyan ressamlar Lattanzio Gambara ve Bernardino Gatti’nin 1567-1573
tarihleri arasında Parma Katedralinde resmettikleri freskleri Türk figürünün Avrupa
görsel kültüründe üstlendiği rolü çerçevesinde incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Lattanzio Gambara, Avrupa resminde Türk figürü, mit
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IMAGINARY REPRESENTATION OF THE TURK
AND THE VISUALIZATION OF “MYTH” DURING
RENAISSANCE

Abstract: What is the role of the Ottoman Turkish figure in the 16. century Renaissance paintings depicting scenes from the life of Christ? Why is the Turkish figure
depicted with his typical visual features such as the turban, the beard and the caftan,
presented to the Christian viewer as a Muslim agent in a time frame in which Islam
did not yet exist? Can it be that the European painters created a shared myth about
the Turk by projecting him from the 16. century to the 1. century by locating him
through a collage like process within the scenes from the life of Christ. This paper
aims to analyze the representation of the Turk in European visual culture through
the example of the frescos depicted during 1567-1573 in the Parma Cathedral by the
Italian painters Lattanzio Gambara and Bernardino Gatti.
Keywords: Lattanzio Gambara, Turkish figure in European painting, myth
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1. Giriş
Hz. İsa’nın hayatından sahnelerin tasvir edildiği 16. yüzyıl Rönesans resimlerinde Osmanlı Türk figürünün ne işi vardır? Çalışmamın çıkış noktası bu sorudur. Hz. İsa’nın hayatından sahnelerin tasvir edildiği görsellerde
Türk figürü ile ilk karşılaşmam 1471-1528 yılları arasında yaşamış olan
Alman Rönesans sanatçısı Albrecht Dürer’in 15.yüzyıl sonu, 16.yüzyıl
başında tahta kesim veya bakır kazıma teknikleri ile ürettiği gravürleri
ile olmuştur. Dürer bu eserlerinde Türk figürünü türbanı, sakalı, kaftanı
gibi dönemin Hristiyan izleyicisinin aşina olduğu karakteristik ögeleri ile
resmetmiştir. Ancak bu gravürlerde ilginç olan Dürer’in Türk Figürünü
kendi yerel dünyası, yani “Doğu” atmosferi içinde veya Hristiyan “Batıllarla” savaş anını betimleyen sahnelerde değil, henüz Müslümanlığın doğmamış olduğu, Hz. İsa’nın hayatını anlatan, özellikle Çile’ sini (Hz. İsa’nın
Kudüs’e gelişi ve çarmıha gerilişi arasında yaşadıkları) yorumlayan İncil
görsellerinde pagan Romalı imparator veya valiyi temsilen resmetmiş
olmasıdır. Bu örneklerde dikkat çeken unsur tarihsel gerçeklerin tahrif
edilmesi sureti ile Müslüman Türk figürünün 16. yüzyıldan koparılıp 1.
yüzyılı konu alan İsa’nın hayatını resmeden sahnelerin içine adeta kolaj
yöntemi ile yerleştirilmesidir. Avrupa sanatında Hz. İsa’nın hayatını konu
alan geleneksel tasvirler İncil’de anlatıldığı şekli ile görselleştirilirken güneyde Rönesans kuzeyde Reformasyon’dan itibaren ikonografi değiştirilir
ve Türk figürü Müslüman olmayan yabancı bir kimliğin rolüne sokulur.
Dürer’in ilgimi çeken bu yapıtları üzerine yaptığım araştırmalar sonrasında sanatçının Türk figürü konusunda tahta kesim veya bakır kazıma tekniği ile yapılan gravürler dışında küçük boyutlu kara kalem veya suluboya eskizler veya büyük boyutlu yağlı boya tablolar gibi çeşitli çalışmaları
olduğunu tespit ettim (Babaoğlu Balkış, 2011, s. 64). Ancak bu araştırma
ile başlayan merakım zaman içinde çok farklı bir boyuta geçti. Zira Dürer
ile yaşadığım bu farkındalık sonrasında Avrupa’nın farklı şehirlerine yaptığım seyahatlerde gezdiğim kilise ve müzelerde gördüğüm özellikle 15.
ve 16. yüzyıla tarihlenen fresk, resim, kabartma, gravür gibi farklı teknik
ve boyutlarda yapılmış Hz. İsa’nın hayatını tasvir eden görsellerde Türk
figürünü arar ve işin ilginç yanı bulur oldum. Araştırmalarım ilerledikçe gördüm ki bu konu 17.ve 18. yüzyıllarda da çekiciliğini korumuş ve
Avrupalı sanatçılar tarafından işlenmişti. Araştırma kapsamına aldığım
Avusturyalı, Alman, Felemenk, Hollandalı ve İtalyan ressamların çalışmalarında, yani Osmanlılar ile siyasi, ticari, kültürel olarak farklı ilişkiler
içinde bulunmuş ülkelerin temsilcisi olan ancak ortak özellik olarak Hristiyan inancını paylaşan sanatçıların eserlerinde, Türk figürü niçin yüzyıllar boyunca Hz. İsa’nın ölümünden sorumlu pagan Romalıların sembolü
olmuştur? Farklı zaman ve coğrafyalara, farklı milliyetlere ait tanınmış
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tanınmamış bu kadar çok sanatçının aynı konuları aynı simgelerle işlemiş olmaları belli ki sanatçıların kendi seçimleri değildir. Rönesans’tan
itibaren Avrupalı sanatçıların kendi teknikleri, kendi tarzları, kendi seçimlerini uygulayarak yaptıkları çalışmalar ile toplumdaki statülerinin
değiştiğini ve erken modern sanatçılar olarak tanımlayabileceğimiz bazı
özelliklere sahip olduklarını bildiğimiz halde bu sanatçılar niçin Hristiyanlık konusunu işleyen birtakım çalışmalarda belirli kalıpların dışına
çıkmamışlardır? Bu sorulara cevap ararken Hristiyan temalı görsellerde
Türk figürünün peşine düşmem beni Hristiyan imajlarında anlamın inşası
ve simgenin bu imajlardaki işlevlerini sorgulamaya yöneltti.
Yazının ana teması Türk figürünün Avrupa görsel kültüründeki işlevini
araştırmaktır. Ancak bu defa incelediğim örnekler 16.yüzyıl İtalya’sında,
Parma Katedralinde İtalyan ressamlar Lattanzio Gambara ve Bernardino
Gatti’nin 1567-1573 tarihleri arasında resmettikleri fresklerdir. Bu amaçla kısaca Parma Katedralinin tarihini, Lattanzio Gambara ve Bernardino
Gatti’nin biyografilerini özetledikten sonra Parma katedralinde gördüğümüz beş örneği Hristiyan imajlarının kurgulanması ışığı altında okuduğumda bu çalışmanın can alıcı sorusu gündeme gelecektir; acaba Osmanlı’nın İstanbul’u almasını ve Hristiyan Batı’nın gündelik hayatına fiilen
girmesini takiben Avrupa kültüründe oluşturulmuş ve yüzyıllarca sürdürülmüş bir “Müslüman Türk mitinden” bahsetmek mümkün müdür?
2. Parma Katedrali ve Correggio

Bakire Meryem’in Göğe Kabulüne adanan Romanesk tarzındaki Parma
Katedralinin yapımına 1059 da Piskopos Cadalo tarafından başlanmıştır.
Katedral Papa Paskal II tarafından 1106 da takdis edilmiştir. Ancak 1117
yılında yaşanan bir deprem binaya ağır hasar vermiştir. Deprem sonrasında tamir gören yapının fasadı 1178 senesinde tamamlanmıştır (R.1). Latin hacı planındaki katedral ana nefin iki tarafında yer alan yan neflerden
oluşur. Ana nef ile transept kanatlarının kesişmesinde Rönesans mimarisinin önemli eklerinden olan kubbe yükselir (Testi, 2005, s. 23.). Benedetto Antelami’nin (1150-1230) sağ transeptte yer alan 1178 tarihli İsa’yı
Haç’tan İndirme (Deposition) kabartması, hemen yakınında yükselen kubbeyi süsleyen Antonio Allegri da Correggio’nun (1489-1534) 1526-1530
tarihleri arasında resmettiği Bakire Meryem’in Göğe Kabulü (Assumption
of the Virgin) freski ile formel bir tezat teşkil etmesi açısından önemlidir.
Ancak bizim açımızdan esas dikkat çekici nokta Correggio’nun Geç Rönesans resim tarzını uyguladığı tavan süslemeleri ile Avrupa resim tarihinde çok önemli bir yer tutan bu çalışmasının Lattanzio Gambara ve Bernardino Gatti tarafından 1567-1573 yıllarında neflerin süslemesi olarak
yapılmış fresklerinin yorumlanmasında aydınlatıcı rol oynamasıdır.
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Mantegna ve Leonardo’nun izini takip eden, Michelangelo, Raphael ve
Titian’ın eserleri ile kendini geliştiren Correggio, Parma Katedralinin
kubbesinde yapmış olduğu Bakire Meryem’in Göğe Kabulü freski ile öncülerinden geri kalmadığını ispat eder (Honour ve Fleming, 2002, s. 510).
Sanatçı, “sotto in su” tekniğini – izleyicinin aşağıdan yukarı bakarken yüksekteki figürleri havada süzülüyormuş gibi algılıyor yanılgısını – kullandığı renk ve ışık kompozisyonlarını beceri ile uygulayarak resme derinlik
hissini katmayı başarır ve Rönesans’ın temel kurallarından biri olan perspektifi yeni bir boyuta taşır; bulutların arasından bir çember etrafında
immişçesine göğe yükselen ve merkezde konumlanan Bakire Meryem’e
eşlik eden her yaştan melekler iki boyutlu bir satıhta betimlenmelerine
rağmen cismi bedenleri ile öyle gerçekçi bir illüzyon yaratırlar ki aşağıdan
yukarı doğru bakan izleyicide adeta yapıyı gökyüzüne açarak parlak bir
ışık ile aydınlanan kutsal sonsuzluğa uzandıkları izlenimini uyandırırlar.
Correggio’nun, Tanrı’nın evi kabul edilen kilisenin en kutsal bölümünde
İncil’den hikayeleri böyle gerçekçi bir dil ile resmetmesi sadece Rönesans’ın Avrupa resim tarihine getirdiği bilimsel ve teknik yenilikler ile
izah edilmemelidir. Bakire Meryem’in Göğe Kabulü freski Martin Luther’in
1517 yılında başlatmış olduğu Protestan Reformasyon’undan kısa süre
sonra sipariş edilmiştir. Eserin temel amaçlarından biri Protestan Reformasyon’una karşılık başlatılan Katolik karşıt Reformasyon’unun, Hz. İsa
ile bütünleşmek, Bakire Meryem’in aracı konumuna inanmak ve kilisenin
insanlığın kurtuluşundaki önemini kabul etmek gibi, Katolikliğin kilit dogmalarını görselleştirerek inançlı izleyicileri teyit etmektir (“Assumption
Of the Virgin (1526-30) By Correggio in Parma Cathedral (25.04.2016).
Alınan yer http://www.visual-arts-cork.com/famous-paintings/assumption-correggio.htm.”). Diğer bir değişle Rönesans’la birlikte değişen görsel dil yeni gerçekçi tarzı ile kutsal kişilikleri etten kemikten insanlar olarak dünyamıza indirse dahi konularını İncil’den alan anlatılarda esas olan
ölümlü insanların İncil’deki kutsal hikayeleri kendi dünyevi hayatlarında
yaşadıkları gerçekliklerle bağdaştırarak bu anlatılara bir anlam yükleyebilmeleridir. Zira sonsuzluğu simgeleyen bu kutsal sahneler zaman ve
mekândan soyutlanarak izleyiciye yol göstermekte ve Hristiyan kimliklerine sahip çıkmalarına kaynak olmaktadırlar.
3. Lattanzio Gambara ve Bernardino Gatti’nin Parma
Katedrali’ndeki Freskleri

Lattanzio Gambara 1530 yılında Brescia’da dünyaya gelir ve 1574 yılında
gene Brescia’da ölür. 16. Yüzyılda İtalya’da hâkim olan Geç Rönesans ve
Manerist akımlarının önemli örneklerini veren bir fresk sanatçısı olarak
tanınır. Brescia, Parma, Asolo, ve Mantua’da faaliyet gösterir ve kilise ve
saraylardaki eserleri ile ünlenir. Ancak sanatçının başyapıt olarak bilinen
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çalışmaları Bernardino Gatti ile birlikte ürettiği Parma Katedrali’nin neflerini süsleyen freskleridir (Cristiani, 2009).
1495 Pavia doğumlu olan Bernardino Gatti 1575 de Cremona’da ölür.
Gatti, taslak çalışmaları ve ressamlığı ile tanınır. Ağırlıklı olarak Parma ve
Cremona’da aktif olduğu bilinir. Gençlik yıllarında özellikle Correggio’nun
abidevi figürlerine öykündüğü iddia edilir (Freedberg, 1993, s. 380). Her
iki sanatçı Hristiyanlığı konu alan eserler vermişlerdir.
Lattanzio Gambara ve Bernardino Gatti Correggio’dan 37 yıl sonra 1567
de başlayarak 1573 yılına kadar Parma Katedrali’nin ana nefinin her iki
tarafındaki süslemeleri gerçekleştirirler (R.2). Tematik bir sırayı takip
eden ve ana nefin kemerleri ile kadınlar galerisi arasında kalan freskler
Eski Ahitten sahneleri; kadınlar galerisi ve lünetler arasında kalan freskler Yeni Ahitten sahneleri; son olarak da lünetlerdeki freskler de alegorik
figürleri betimlerler.
Bizi ilgilendiren freskler Hz. İsa’nın bu dünyada insan kimliği ile geçirmiş
olduğu hayatının Sinoptik İnciller’de anlatılan evrelerini görselleştiren
imajlardır. Uç tarafına orgun yerleştirildiği nefin kuzey yönünde altı, güney yönünde ise yedi sahne resmedilmiştir. Beşaret-i Meryem (Meryem’e
müjdeli haberin verilmesi) ile başlayan yaşam hikayesi Diriliş sahnesi ile
son bulur. Ancak alanımızın kısıtlı olması sebebi ile fresklerin tümünü
değil sadece Türk figürünün görüldüğü 2,6,7, ve 12 no’lu freskleri, yani
sırası ile Çobanların Hayranlığı, Hz. İsa’nın Vaftizi, Hz. İsa’nın Şifası ve Hz.
İsa’nın Çarmıha Gerilişi sahnelerini inceleyeceğiz (R.,3,4,5,6).
3.1. Fresklerin analizi

Gambara ve Gatti’nin nefin iki yanını süsleyen tüm fresklerinde değinmemiz gereken ilk konu, formel dillerinin, Rönesans’ta artistik değerin temel
ölçütü olarak kabul edilen tabiatı olduğu gibi resmeden, “canlı imiş gibi”
gösteren mimesis kuralını yansıtmasıdır. Sanat tarihinin babası olarak kabul edilen Giorgio Vasari (1511-1574) ve Rönesans sanat teorisyeni Leon
Battista Alberti’nin (1404-1472) tariflerine göre ressamlar, eserlerinde
canlandırdıkları bedenlere hayat verirken, ten gibi, saç gibi veya giysilerinde dökülen kumaşlar ve kıvrımlar gibi detayları gerçekçi bir şekilde
tasvir etmelidirler (Vasari, 1987, s. 125). Alberti 1435’te kaleme aldığı
Della pittura, Resim Üzerine, isimli kitabında görme yolu ile dünyayı nasıl algıladığımızı sorgular ve gördüklerimizi geometri ve matematik biliminin prensiplerine göre resmetmemiz gerektiğini savunur. Alberti’ye
göre göze görünen nesnelerin temsilini yaparken resim dünyaya açılan
bir pencere gibi kurgulanmalıdır. Şekiller iki boyutlu bir yüzey üzerinde tasarlanırken izleyiciye derinlik hissini vermek amacı ile birbirleri ile
ilişki içinde oldukları bir kompozisyon oluşturmalıdırlar (Alberti, 1962,
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s. 71). Gerçek dünyada üç boyutlu olan cisimlerin iki boyutlu bir yüzeye
aktarılması konusunda yol gösteren bu prensipler İncil’deki anlatıların
tasvir edildiği gerçeküstü hikayelerde de uygulanır. Nitekim, Gambara ve
Gatti’nin fresklerinde gerek bu dünyaya gerekse ruhani evrene ait figürler
aynı gerçekçi dil ile görselleştirilirler. Hatta, Beşaret-i Meryem, Çobanların
Hayranlığı, Hz. İsa’nın Vaftizi, Hz. İsa’nın Başkalaşımı ve Diriliş sahnelerinde yeryüzü ve parlak ışıklar içindeki bulutlar yolu ile betimlenen Tanrı
katı bir arada resmedilerek İncil’de bahsi geçen mucizeler dahi gerçekmiş gibi canlandırılır. Rönesans’ın oran, perspektif ve mimesis kurallarını fresklerinde uygulayan Gambara ve Gatti yukarıda değindiğimiz gibi
çalışmalarında bir adım öteye gider ve kendilerine örnek aldıkları geç
Rönesans ressamı Correggio’nun uyguladığı “sotto in su” tekniği ile aşağıdan yukarı bakıldığında gökyüzünü ve ötesini görüyormuş algısı yaratarak ışık ve renk oyunları ile izleyiciyi bu dünya ile ruhani dünya arasında
hayali bir yolculuğa çıkarırlar. Hristiyanların Tanrı’nın evi olarak kabul
ettikleri kilisenin duvarlarını süsleyen, Hz. İsa’nın hayatından sahneleri
betimleyen bu fresklerin formel dilleri ve renk kompozisyonları ile izleyicide estetik bir zevk uyandırdığını tahmin etmekle birlikte bu görsellerin
öneminin sadece sanatsal bir analizle kısıtlı kalmayacağı aşikardır. Zira
İncil’de yazı ile anlatılan metinler Hristiyanlığın ilk günlerinden itibaren
görsel dil ile bütünleşerek okuma yazma bilmeyen Hristiyan halka kutsal
kitabın içeriğini imge ve simgelerle aktarır. Burada bizim için ilginç olan
16. Yüzyılda İtalya’da yaşayan Hristiyan bir izleyicinin bu görsellere nasıl
bir anlam yüklediği ve nasıl tepki verdiğidir. David Freedberg’in İmajın
Gücü isimli kitabında irdelediği gibi, bizi ilgilendiren konu izleyicinin gördüğü imajları hayatına nasıl entegre ettiği, diğer bir deyiş ile, bu dünyada yaşadığı tecrübeler ile imajda gördüklerini nasıl bağdaştıracağı sorusudur. (Freedberg, 1991, s. 434). Zira kişi kutsal anlatılardaki mesajları
müşahede ederken görseller gerçek dünya ile ruhani dünya arasında bir
bağ oluşturur ve izleyiciye bu dünyadaki yaşadıklarını nasıl yorumlaması
gerektiğinin ipuçlarını verirler.
16.yüzyılda İtalya’da yaşayan bir Hristiyan’ın içinde yaşadığı dünyadaki
gerçekler nelerdir?
İtalya’da yaşayan Katolik bir Hristiyan için Kuzey Avrupa’da yayılan Protestan Reformasyon’una karşılık Papa’nın başlattığı karşıt Reformasyon
hareketi, Hristiyan dünyasının bütünlüğünü korunması açısından çok
önemlidir. Ancak bundan da önemli ve ürkütücü bir sorun vardır ki, o
da 1453 yılında Bizans’ın başkenti Konstantinopolis’i fethederek Batı’ya
doğru ilerleyen Osmanlı tehlikesidir. Lucette Valensi, Venedik’in Konstantinopolis’e atadığı bailo hitap edilen daimî elçilerin Osmanlılar hakkında
yazdıkları raporların 16. Ve 17.yüzyıllarda İtalyanların Osmanlılar hak554
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kında nasıl bir algı oluşturduklarına dair güvenilir kaynaklar olduğunu
belirtir (Valensi, 1990, s. 177). Kanuni Sultan Süleyman’ın Macar Krallığının elinde bulunan Belgrad’ın 1521 yılında alması üzerine yazılan bir
rapor İtalya ve hatta Avrupa’da oluşan Osmanlı imajını özetlemesi açısından çok önemlidir. Buna göre korkutucu ve yenilmez bir güce sahip
olduğuna inanılan sultan “tüm Hristiyan dünyasının anahtarlarını elinde
tutmaktadır” (Valensi, 1990, s. 181). Bu kadar güçlü bir Osmanlı imajı
Eski Ahit Peygamberlerinden Daniel’in, Babil, Pers, Yunan ve Roma imparatorluklarını beşinci bir imparatorluğun takip edeceğini öngören kehanetini gündeme getirir. Bu kehanet gerçekleşecek olursa Osmanlıların
Roma İmparatorluğunun yerine geçeceği ve Hristiyanlığı tehdit edeceği
korkusu tüm Hristiyan dünyasına yayılır (Valensi, 1990, s. 180). 1517 yılında Protestan Reformasyon hareketini başlatan Martin Luther’in, Müslüman Türklerin, Katolikleri cezalandırmak/terbiye etmek üzere Tanrı
tarafından yeryüzüne gönderildikleri söylemi, Katoliklerin ise aynı yargı
ile Protestanları suçlaması (Bohnstedt, 1968, s. 9; Fischer ve Galati, 1959,
s. 117; Setton, 1962, s. 139) tüm Hristiyan dünyasında cehennemden çıkan korkunç ve barbar bir Türk imajı oluşturur. Hristiyan camiasının bu
dünyaya ait olmayan doğaüstü bir güç ile dünyevi metotlar ile başa çıkamayacağı ise aşikardır.
İçinde yaşadıkları dünyanın ürkütücü gerçeklerinden sıyrılıp korunma,
huzur ve geleceğe dair güven telkin eden Tanrı’nın evinde toplanan Hristiyanlar Tanrı ile sembolik olarak birleşecekleri kurtuluş ritüellerini, konusunu İncil’den alan görsel temsiller ile bütünleştirirler. Bu görseller
neyi nasıl anlatırlar? Aynı soruyu bizim konumuz açısından soracak olursak, bu görsellere bakan ancak bundan böyle gündelik hayatta Türk korkusu ile yaşayan izleyiciler kutsal konuları temsil eden görsellerde Türk
figürünü görünce ne anlarlar?
3.2. Türk figürleri ve Türk miti

Bakire Meryem’in Göğe Kabulüne adanan Parma Katedralinin yan neflerini süsleyen Çobanların Hayranlığı, Hz. İsa’nın Vaftizi, Hz. İsa’nın Şifası ve
Hz. İsa’nın Çarmıha Gerilişi sahneleri, isimlerinden de anlaşılacağı üzere
Hz. İsa’nın yaşamından epizotları İncil’deki sıraları ile resmederler. Formel dillerini yukarıda analiz ettiğimiz bu resimlerin bizi ilgilendiren ortak
noktaları tüm resimlerde hikâyenin içine tek kişi veya iki veya daha çoklu gruplar halinde Türk figürünün yerleştirilmiş olmasıdır. Sakalı, bıyığı,
türbanı ve kaftanı ile bu figürler, öykünün diğer tiplemelerinden farklı bir
portre çizerler. Tüm resimlerde ikinci ilginç nokta ise Türk figürlerinin
Hz. İsa’nın etrafında dönen olayların içinde başrolde olmayıp, arka planda
konumlanıp, olaylara seyirci, pasif bir pozisyonunda izleyicinin karşısına
çıkmalarıdır. İzleyici, içinde yaşadığı 16. Yüzyıl tecrübelerine istinaden
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simgesel ögelerle görsel hafızasına yer etmiş olan Türk figürünü resimlerde görünce tanır. Ancak İncil’deki tüm anlatılara aşina olan Hristiyan
izleyici için bildik hikayelerin içinde kostümü ve duruşu ile yabancı kalan,
o döneme ve o ortama ait olmadığını bildiği bu Türk figürünün ne anlamı
vardır? Oysa resmin diğer detayları İncil’deki anlatı ile inandırıcı bir benzerlik içindedir. Fiziksel gerçek mekanlarla ruhani gerçeküstü mekanları
iç içe geçirerek ve birbirleri ile bütünleştirerek anlam üreten İncil tasvirlerini okuma deneyimi olan izleyici için görsellere bir boyut daha eklenmiştir ki bu, zaman boyutudur. Resme bakan gözlemci temsilde aynı anda
iki referans birden algılar; imge, bir boyutu ile Hz. İsa’nın yaşamından bir
an’ı canlandırırken, diğer bir boyutu ile izleyicinin yaşamına ait zamanı
temsil eder. Böylelikle tuhaf bir görüntü sergileyen resim metafizik boyutundan sıyrılıp fiziki zaman içinde anlamlı bir simgeye dönüşürken,
bu dünyaya ait pratik gerçekler de öbür dünyaya ait ruhani bir fenomene
dönüşürler. Öykünün anlamlı bütünlüğünün içinde anlamsızlığı ile öne çıkan tuhaf imaj bu yolla bilindik temayüle intibak edecektir.
Örneklerini gördüğümüz bu resimlerde Hristiyan aleminin korkusunu ve
bu korku sonucunda oluşturduğu düşman Türk ideolojisini meşrulaştırmak amacı ile tarih, dini öykü, gerçek ve hayal iç içe geçirilmek sureti ile
bir Müslüman Türk mitinin oluşturulduğunu iddia etmek, sanırım anlamlı bir tespit olacaktır. Türk imajına mit statüsü verilmesi ile amaçlanan,
kuşakların birbirleri ile iletişimini ve geleceğin şimdiye ve geçmişe bağlanmasını sağlamaktır. Bu noktada önemli olan, Claude Lévi-Strauss’un
Mit ve Anlam kitabında dediği gibi, değişimler içinde değişmeyip aynı
kalan (Lévi-Strauss, 2013, s. 27), yani bizim konumuzun içeriğine göre,
Hristiyanlığın varlığını tehdit eden düşman kimliklerin, geçmişte ve şu
anda olduğu gibi gelecekte de var olacağı uyarısıdır. Tarihi gerçeklerden
yola çıkıp sonrasında bunları simgeleştirerek dönüştüren ideoloji Türk figürünü ait olmadığı bir zaman ve mekânda başka bir kimliğin rolü içinde
ötekileştirerek Hristiyan izleyicisinin bilinçaltına yerleştirir.
Bu resimlerde arka planda kalan – Çobanların Hayranlığı sahnesinde at
üstünde görülen figürün dışında – sadece başı ve omuzları seçilebilen
Türk figürleri kimin rolünü üstelenmişlerdir?
Dürer’in gravürlerinde Romalı Vali Pontus Pilates’in rolünde baş rolde
betimlenen Türk figürü bu görsellerde gene kimlik mi değiştirmiştir? Bu
sorunun cevabını bulmak amacı ile bu noktada Matta 27; Markos 15; Luka
23; Yahya 19 İncillerinde anlatılan Ecco Homo – İşte İnsan öyküsünü özetlemek gerekir; Hz. İsa kırbaçlanmasını takiben askerler tarafından yargılanmak üzere belediye binasına getirilir. Başında dikenlerden oluşan tacı,
elinde gücünü alaycı bir sembol ile görselleştiren sazdan bir kamış ile
halkın önüne çıkarılır ve ‘Selam sana Yahudilerin kralı’ diye selamlanarak
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alaycı bir dille aşağılanır. Bir tarafında Romalı bir asker diğer tarafında
Pontus Pilates duran İsa’yı Pilates ‘Ben kendisinde bir suç bulamıyorum.
Bakınız, işte İnsan’ diyerek halkın yargısına teslim eder. Orada bulunan
Yahudi cemaat İsa’yı suçlu bulur ve çarmıha gerilmek sureti ile ölüme
mahkûm eder’; Yahya İncili 19:4,5 (Ferguson, 1961, s. 87).
Bu durumda İsa’nın ölümünden sorumlu olan Pilates değil Yahudi cemaatidir; ki bizim örneklerimizdeki Türk figürleri de Yahudilik imgesi üzerinden Hristiyan düşmanlığının simgesi olurlar. Bu noktada aynı konuyu
karşıt taraftan sorgulayıp araştıran çalışmalara değinmekte fayda vardır.
Ivan Davidson Kalmar ve Nabil.I.Matar Yahudi karakterlerin niçin Türk
kılığı içinde resmedildiklerini sorgularlar (Calmar, 2004).
4. Görsel Sanat Anlayışı ve Göstergebilim

Mieke Bal “Seeing Signs: The Use of Semiotics for the Understanding of Visual Art” başlıklı makalesinde görsel öykü anlatımlarının çözümlenmesinde sanat tarihçisinin konuya, göstergebilimin üç temel kavramı, kontekst,
gönderen ve alıcı çerçevesinde ancak hem eseri üretildiği dönem içindeki
kontekste hem de sanat tarihçisinin kullandığı sanat tarihinin söylemi
bağlamında, yaklaşması gerektiğini irdeler (Bal, 1998). Buna göre, göstergebilimin perspektifi ve kavramsal araçları ile resimlere yaklaştığımızda incelediğimiz imaja gerçekçi bir betimlemeden ziyade anlamlar yüklü
birtakım simgeler bütünü olarak yaklaşmamız gerekir (Bal, 1998, s. 81).
Böylelikle izleyicinin tanıdığını sandığı bir görselde eksik olanın yerine
geçen yeni simgeye eksik olanın tanımlamasını yansıtması yolu ile anlam
yüklemesi, belirli bir kontekst içinde algıladığı imajın özel bir amacı olduğunu kavramasına yardımcı olacaktır. Şöyle ki, İncil’de anlatılan öykünün
görsel betimlemesinde gerçekle (Yahudi figür) simge dilinin kodlanmış
suni taklidinin (Yahudi figürün rolünü üstlenen Müslüman Türk figürü)
izleyicinin gündelik yaşamında oynadığı rol ile bütünleştiği takdirde imaj
işlevini yerine getirmiş olacaktır.
5. Sonuç

Michael Baxandall, Patterns of Intention. On the Historical Explanation of
Pictures isimli kitabında (Baxandall, 1985, s. vi) bir resmin tarihsel açıklamasını tartışırken resmin yapılış sebeplerini sorgular ve bizim ait olduğumuz kültürden farklı bir donanımın ürünleri olan bu eserlerin belirli
bir bilişsel gelişmeye imkân sağlaması ile bireylerin kendi kültürlerine
has bir idrak yetisi kazandıkları tezini savunur (Baxandall, 1985, s. 107).
Buna göre Hristiyan görsel dünyasının içine doğan izleyici İncil anlatılarının temelini teşkil eden simgelerin kodlanmış anlamlarını çözmekte
zorlanmayacak ve Yahudi kimliğinin rolünü üstlenen Müslüman Türk figürünü yeni kimliği içinde tanıyacak ve tanımlayacaktır.
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16. yüzyıl Avrupa’sının güneyindeki Katolik İtalya’da veya kuzeyindeki
Protestan Almanya, Felemenk ve Hollanda’da üretilen, İsa’nın hayatını
konu alan görsellerin birçok örneğinde karşımıza çıkan Müslüman Türk
figürünün Hristiyanlığın varlığını tehdit eden bir kimliği üstlenmesi adeta
bir norm haline gelir ve umumi bir mahiyet kazanır. Bu çalışmada dört
örneğini gördüğümüz sayıları yüzü aşan bu eserler, Hristiyan dünyasının
Müslüman Türkler ile yaşadıkları olumsuz tecrübeleri anlamlı kılmak ve
meşrulaştırmak amacı ile efsane geleneğini kullanarak, Türkleri yaşadıkları gerçek dünyadan koparıp mit ile tarih arasında konumlandırdıklarının somut göstergesi olur.
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RESİMLER

1. Parma Katedrali ön cephesi

3. Çobanların Hayranlığı sahnesi

5. Hz. İsa’nın Şifası sahnesi

2. Lattanzio Gambara (1530-1574)
ve Bernardino Gatti (1495-1576)
tarafından yapılan ve 16. yüzyıla
tarihlenen freskler

4. Hz. İsa’nın Vaftizi sahnesi

6. Hz: İsa’nın Çarmıha Gerilişi sahnesi
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Öz: Türk edebiyatının en önemli özelliklerinden biri farklı medeniyetlere mensup
toplumların kültürel özelliklerini yansıtmasıdır. Türk edebiyatında Doğu ve Batı
medeniyetine ait göstergelerin iç içe kullanılması temelde Türk toplumunun yaşadığı Anadolu coğrafyasından kaynaklanır. Anadolu coğrafyası, farklı din ve inançlara
mensup toplulukların asırlarca bir arada yaşadıkları stratejik bir mekândır. Ayrıca bu
mekân, üzerlerinde kadim medeniyetlerin kurulduğu Balkan ve Orta Doğu coğrafyasıyla da komşudur. Dolayısıyla Türk toplumunun sosyal, siyasal ve kültürel hayatında
medeniyetler arası etkileşimi görmek mümkündür. Medeniyetler arası etkileşimin en
önemli göstergeleri mitolojilerdir. Türk edebiyatında evrensel kültüre ait çok sayıda
mitolojik unsur bulunmaktadır. Bu çalışmada mitoloji ve roman ilişkisi değerlendirilmektedir. Türk romanlarda güzellik Tanrıçası Venüs ve Aphrodite, Tanrıların kralı
Jüpiter, Ateş ve volkanların Tanrısı Hephaistos, ateşi insanlığa getiren Prometheus,
kahramanlıklarıyla meşhur Zaloğlu Rüstem gibi farklı medeniyetlere ait mitolojik
göstergeler bulunmaktadır. Yunan ve Pers mitolojisine ait bu göstergeler, medeniyetler arası etkileşimin en açık göstergeleridir. Bu çalışmanın temel amacı, romanlarda
geçen mitolojiye ait göstergelerin niteliğini ve mitolojik göstergelerin roman sanatına olan katkısını ortaya çıkarmaktır. Romanlarda özellikle Yunan mitolojisine ait
göstergeler tespit edilmiştir. Mitolojik göstergeler, anlatıların retorik ve reel yanını
güçlendirmektedir. Romanlarda tespit edilen mitolojik unsurlar aynı zamanda Türk
toplumunun farklı medeniyetlerle iç içe geçmiş sosyal ve kültürel yaşantısını da yansıtmaktadır. Sanat faaliyetlerin özünde, simgesel ve özgün anlatım vardır. Romanlardan elde edilen bulgular, mitolojinin roman sanatında etkili birer retorik malzemesi
olduğunu ve yazarların anlatılarına özgünlük katmak için mitolojik göstergelerden
yararlandıklarını ortaya çıkarmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Edebiyat, roman, mitoloji
1
2
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MYTHOLOGY AND RETORICS IN THE TURKISH NOVEL
IN THE REPUBLICAN PERIOD

Abstract: One of the most important features of Turkish literature is that it reflects
the cultural characteristics of societies belonging to different civilizations. In Turkish literature, the use of the indicators of Eastern and Western civilization is mainly based on the Anatolian geography of Turkish society. Geography of Anatolia is a
strategic place where communities from different religions and beliefs live together
for centuries. In addition, this space is adjacent to the Balkan and Middle East geographies where ancient civilizations were founded. Therefore, it is possible to see the
interaction between civilizations in the social, political and cultural life of Turkish
society. The most important indicators of interaction between civilizations are mythologies. In this study, the relationship between mythology and novel is evaluated.
Turkish novels include mythological signs of different civilizations such as Venus and
Aphrodite Goddess of Beauty, Jupiter king of the Gods, Hephaistos, god of fire and
volcanoes, Prometheus, who brought fire to humanity, and Zaloglu Rustem, famous
for his bravery. These indicators of Greek and Persian mythology are the clearest indicators of interaction among civilizations. The main purpose of this study is to reveal
the characteristics of mythology and the contribution of mythological indicators to
novel art. Especially, Indicators of Greek mythology have been identified in the novels. Mythological indicators reinforce the rhetorical and real aspects of narratives.
The mythological elements identified in the novels also reflect the social and cultural
life of Turkish society intertwined with different civilizations. At the core of art activities, there is a symbolic and original narrative. Findings from the novels reveal that
mythology is an effective rhetorical material in the art of novels, and that the authors
benefit from mythological indicators to add authenticity to their narratives.
Keywords: literature, novel, mythology
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1. Giriş
Türk romanlarında farklı milletlerin kültürel özelliklerini, inanç değerlerini ve sosyal yaşantısını okumak mümkündür. Çünkü Türk romanlarında
vaka örgüsü genelde Anadolu coğrafyasında geçer. Anadolu coğrafyası da
farklı milletlerin bir arada yaşadığı ve büyük medeniyetlerin kurulduğu
Orta Doğu ve Balkan coğrafyasıyla komşu bir mekândır. Türk romanlarında Doğu ve Batı medeniyetlerine ait çok sayıda mitolojik unsurun bulunması Anadolu coğrafyasının kozmopolit yapısından kaynaklanır. Mit(mythe), mitos(mytos), Yunanca bir söz olup, öykü ve söylence anlamındadır.
Mitoloji, yaygın anlamıyla, insanoğlunun genelde varlık âleminin özelde
ise insanın var olma sürecini anlama gayretidir. Mit, mitoloji, mitos kavramları arasında anlam karmaşası vardır. Rennie bu kavram karmaşasını:
“Mit, araştırmacısı sayısı kadar mit tanımı vardır” ifadeleriyle dile getirir
(Adıbelli, 2011, s. 197). Şinasi Gündüz, mitolojiyi insanlığın sahip olduğu
mitleri ele alıp sistematik olarak inceleyen bilim dalı şeklinde tanımlar
(1998, s. 265). Mitoslar, ritüel, orijin, kült, prestij ve eskatoloji mitosları
gibi çeşitli türlerde bulunabilirler. “Mit, kutsal gelenek, en eski vahiy, örnek
gösterilecek model anlamlarında kullanılır. Mit, kutsal olan öyküleri anlatmakla birlikte, bir gerçekliğin nasıl yaşama geçtiğini de anlatır. Ayrıca mit,
her zaman bir yaratılışın öyküsü olarak da tanımlanmaktadır. Mit vasıtası
ile bir şeyin nasıl yaratıldığı, nasıl var olmaya başladığı anlatılır” (Eliade,
1993, s. 9). Mitolojilerin hepsinde ortak özellikler bulunur. Örneğin tüm
mitolojiler evrenin gizemli yönünü çözmeye çalışır (İndirkaş, 2007, s. 11).
Dünyada fen ve felsefenin anlamlandıramadığı çok sayıda olağan üstü
olay cereyan eder. Mitoloji bir ölçüde insanların merak edip de anlamlandıramadığı olağan üstü metafizik olayları simgesel objelerle somutlaştırır. Mitolojik objeler ve kavramlar insanların arzu edip de ulaşamadıkları
özellikleri taşırlar. Bu objelerle kurulan özdeşleşim ilişkisi insanı daha
güçlü ve üstün kılar.3
2. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Mitoloji, popüler kültürün en önemli öğeleridir. Köklü medeniyetlere
sahip bütün toplumların kendilerine özgü mitolojileri vardı. Roman ve
mitolojinin ortak yönü her iki türün de bir olay örgüsü üzerine kurgulanmasıdır. Bir dil sanatı olan romanlar ait oldukları toplumların inanç
değerlerinden izler taşımaktadır. Mitoloji de temelde toplumların inanç
değerleriyle ilişkilidir. Edebiyat ve sosyoloji arasında disiplinler arası
bir ilişki bulunmaktadır. Romanların mitolojik bağlamda analiz edilmesi
sosyoloji bilimine katkı sağlayacaktır. Ayrıca romanlarda geçen mitolojik
3
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göstergeler, romanların retorik yönünü güçlendirmektedir. Bu çalışmanın
temel amacı mitolojinin, edebiyat ve sosyoloji bilimleriyle olan ilişkisini
ortaya çıkarmaktır.
3. Araştırmanın Metodu

Araştırmada doküman inceleme metodu kullanılmıştır. Araştırmada elde
bulgular edebiyat ve sosyolojiyle ilişkilendirilmiştir. Romanlar, araştırmanın Bulgular bölümünde birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilmektedir. Çalışmanın sonuç bölümünde mitolojik göstergelerin edebiyata
bakan yönleri değerlendirilmektedir. Araştırma kapsamındaki romanlar
random yöntemiyle seçilmiştir.
4. Araştırmanın Sınırlılıkları

Türk romanlarda toplumun ortak hafızasında yer alan çok sayıda mitolojik gösterge görmek mümkündür. Bu çalışmada Cumhuriyet Dönemine
ait şu romanlar incelenmektedir: Fuji-Yama (1934), Sevgim ve Iztırabım
(1934), Ayşim (1934), Utanmaz Adam (1934), Bahar Çiçeği (1935), Aşk
Fırtınası (1935), Üç İstanbul (1936), Aşk (1936), Sinekli Bakkal (1936),
Yosma (1936), Bir Sürgün (1937), Balkan Çiçekleri (1938), Hayat Sen Ne
Güzelsin (1938).
5. Bulgular

Romanlarda mitolojik göstergelerin bir kısmı anlatılara estetik bir değer
kazandırırken bir kısmı anlatıların realist yönünü güçlendirmektedir.
Romanlarda mitolojik kahramanlar metafora dönüşür. Özellikle aşk temalı romanlarda Afrodit ve Venüs göstergeleri sevgilinin eşsiz güzelliğine
gönderme yapmak için kullanılır. Güzellik tanrıçası Venüs, Sevgim ve Izdırabım romanında Gülseren’in öğrencilik yıllarında katıldığı Cumhuriyet
Bayramı’ndaki cazibesini anlatmak için bir benzetme öğesidir. Anlatım,
romanın başkahramanı Gülseren’in bakış açısıyla yapılır: “Kanadım, resim
hocamızın bütün sanatını en kaba duygulu insanlara teslim ettirecek kadar
mükemmel yapılmıştır. Sarı saçlarım tamamen beyaz tüllerle sıkı sıkı sarılmış; sanki bir Meryem sadeliği içinde bir Venüs güzelliği almıştım” (s. 32).
Anlatıda, Doğu medeniyetine ait Meryem sembolü sadelik ve berraklık
anlamlarına; Batı medeniyetine ait Venüs ise cazip bir güzelliğe göndermede bulunmaktadır.
Güzel bir kadın kahramanın Yunan güzellik ilahesine teşbih edildiği bir
başka roman Ayşim romanıdır. Büyüleyici bir güzelliği olan Ayşim, Lale
Devri’nin eğlence düşkünü sultanı III. Ahmet’in huzuruna getirilir. Yazar,
romanın bu romantik sahnesinde Ayşim’in güzelliğini mitolojik göstergelerden yararlanarak anlatır: “Ayşim altın yaldızlı tahtın ikinci basamağına
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oturdu. Sultan Ahmet, Ayşim’i kuş bakışı görüyordu. Ayşim, bu gece binlerce
ışığın altında eski Yunan güzellik ilahesi daha cazip ve ibadet edilecek bir
mabude halinde görünüyor” (s. 84).
Utanmaz Adam romanında Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası
Afrodit’in adı geçer. Romanın aydın tipi Avukat Növber Hanım, rehabilitasyon merkezinde kadınlar konulu bir konferans verir. Konuşmasında
Yunan ve Roma mitolojisinden örnekler vererek kadınların farklı toplumlarda da sürekli aşağılandığını anlatmaya çalışır: “Bu ilk masallardan
sonra Yunan ve Roma mitolojisinin Afrodit azgınları, ahlâksızlıkları hep kadının üstüne yükletildi. Kız kardeşlerim ta ezelden başlayan bu kötü iltifat
hâlâ üzerimizde sürüp gidiyor” (s. 302). Afrodit göstergesi bu romanda
azgınlıkların ve ahlâksızlıkların sembolü olarak kullanılır.
Bahar Çiçeği romanı mitolojik açıdan zengin bir içeriğe sahiptir. Romanda
denizler ilahı Neptün, eski Yunan ilahı Minerv ve Tanrıların kralı Jüpiter
sembolleri geçmektedir. Romanın giriş sahnesinde denizde eğlenen gençlerin diyaloglarına yer verilmektedir. Kahramanlardan biri: “Ahmet’e baksanıza, kocaman bir balığın sırtına binmiş, denizler ilahı Neptün gibi gururlanarak gidiyor” (3) der. “Denizler İlahı Neptün, Roma akarsu tanrısı. Daha
erken dönemde Poseidon ile eş tutulmuştur. Posedion deniz tanrısı, Kronos
ile Rhe’anın oğlu Zeus ile Hades’in kardeşi” (Fink, 2004, s. 293). Romanda
Feyhan, yakın arkadaşı Mina’ya yazdığı mektubunda yıllar önce babası ve
Fransız asıllı annesiyle birlikte Paris’e giderken Atina’da gördükleri tarihî
mekânları tanıtır. Bu tarihî mekânlarda Fidya isimli bir heykeltıraş tarafından Hz. İsa’nın doğumundan yüzlerce sene önce yapılmış eski Yunan
ilahlarından Minerva’nın heykeli, Akropol ve Erekteiyon mabedi ziyaret
edilmiştir (s. 24). “Minerva, İtalyan zanaat Tanrıçası. Kendisine Roma’da
Jüpiter ve Juna ile birlikte Capitoliun’da, Minerva Medica (Hekim) olarak
Esquilinius’da ve kentin koruyucusu olarak tapınılırdı” (Fink, 2004, s. 279).
Romanda, İbrahim Bey’in Feyhan’a anlattığı bir Yunan mitolojisi de bulunmaktadır. Mitolojiye göre: “İlahlar tarafından cehennemdeki büyük bir
kaya parçasını yüksek bir dağın tepesine çıkarmaya mahkûm edilen kral,
insanüstünde bir gayretle, ellerini ayaklarını parçalayarak yüzünü gözünü kanatarak senelerce uğraştıktan sonra kayayı dağın tepesine eriştirmiş,
fakat tam bu ağır yükü sırtından indirip elleriyle yamacı üstüne yerleştireceği sırada kaya sallanarak yuvarlanmış. Zavallı adam tırmandığı dağdan
inmiş ve yeni baştan aynı işkenceleri çekerek kayayı tekrar tepeye kadar
götürmeye başlamış, her defa maksadına eriştiğini zannettiği dakika kaya
gene elinden kurtulup yuvarlanmış ve bu işkencenin sonu gelmemiş” (s. 27).
Feyhan, Mina’ya yazdığı uzun bir mektupta Paris’te tanıştığı yeni arkadaşlarını farklı özellikleriyle tanıtır. Bunlardan biri Don Joze’dir. Büyük
Prens lakaplı Joze’nin kibar bir kişiliği vardır. Fakat kızdırılırsa “Jüpiter
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gibi asabileşir, köpürür” (s. 47). “Jüpiter, Tanrıların ve insanların kralıdır.
Silahı yıldırımdı ve Valcanus’un onun için yaptığı Aegis denilen bir de kalkanı vardır. Gözde kuşu kartaldır. Yıldırımlarını da kartal taşır. Neptunus Jüpiter’in erkek kardeşidir.” (Bulfinch, 2012, s. 18,19) Romanda kullanılan
mitolojik unsurlar üsluba estetik değer kazandırmaktadır.
Aşk romanında Mısırlı rahip Nekao, hakikate ulaşmak için 38 yaşında bir
mabede girer. Karanlık ve gizemli dehlizlerden geçtikten sonra girdiği
mabedin duvarlarında mitolojik objeler görür. Özellikle göğsünde altın
çiçek bulunan İzis (osiris) heykeli, Nekao için oldukça ilginçtir. Osiris,
milattan sonraki yüzyıllarda Yunan ve Roma dünyasına gidip birçok dişi
Tanrıyı kendi kişiliğinde toplayan Mısır Tanrıçasıdır. Nekao’nun bu ağır
imtihanı tamamlayabilmesi için Osiris’in ruhuna yükselmesi gerekir ki bu
da ancak ölümle olacaktır. Bu acıyı gerçeği de kabul eden Nekao, ateş kuyularından geçerek yüksek bir ruha ulaşmıştır. Mabedin sonunda kendisini karşılayan başrahip, ona artık rahip olabileceğini müjdeler. Mabetteki
çetin şartlar aslında öznenin kendi benine yaptığı yolculuktur.
Leylaklar Altında romanında Nuran, Galatasaray’daki büyük apartmanların birinde Cavide isimli bir terziye elbise modelleri çizer. Nuran’a 29 Mayıs balosu için kıyafet diktiren alafranga düşkünü bir bayan, konuşmaları
sırasında Nuran’ı Lorelei adındaki masal kahramanına benzetir. Anlatılanlara göre: “Lorelei altın saçlı ahu gözlü bir kızmış; günün birinde acı bir
aşk inkisarına uğrayıp kendisini göle atmış… İlahlar ona acıyıp onu su perisi mertebesine çıkarmışlar. Bu kız her gece kayaların tepesinde altından
bir tarakla sırma telli saçlarını tarar, bir yandan da şarkı söylermiş. Sesini
işiten balıkçılar gözlerini yukarıya kaldırınca ya kör olup ya da kayıklarını
kayalıklara çarptırıp batar, ölürlermiş” (s. 161). Nuran’ın şıklığı ve zarafeti
Lorelei benzetmesiyle tasvir edilmektedir.
Halide Edip Adıvar, Sinekli Bakkal romanında Yunan mitolojisinin simgesel kahramanları Promete’yi ve Medusa’yı metafora dönüştürür. Mitolojide tanrısal güce sahip olduğuna inanılan Promete, Hristiyanlıktan aforoz edilen eski rahip Peregrini’nin ifadelerinde yer alır. Peregrini, Zaptiye
Nâzırı Selim Paşa’nın konağında Vehbi Dede’yle İnsan, şeytan ve Allah
kavramları hakkında münazara etmektedir. Peregrini, şeytanı felsefî ve
mitolojik unsurlardan yararlanarak âdeta kutsallaştırır: “Yeryüzünde ilk
ateşi, gökten çalıp getiren Promete’den tut da, bütün filozoflara, bütün büyük ihtilalcilere, hatta benim gibi kilisesine isyan eden âdi bir adamın bile
piri odur ” (s. 84) der. “Yunan mitolojisinde Promete, gökten/Zeus’tan ateşi
çalıp insanlara verdiği için tanrıların gazabına uğrayarak zincire vurulmuş
kutsal bir varlık olarak görülür” (Karataş, 2011, s. 478). Romanın farklı
bir bölümünde Yunan mitolojisinde kafasında saç yerine yılanlar bulunan
kanatlı genç kadın Medusa, Rabia için bir benzetme öğesi olarak kulla567
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nılmaktadır. Mevlit okumak için Saray’a gelen Rabia’yı saray hanımları
özel kıyafetler giydirip süsler. Mevlit programında davetliler arasında Rabia’nın müzik hocası Peregrini de bulunmaktadır. Rabia ilk kez başı açık
erkeklerin önünde mevlit okur. Rabia’nın zarifliğine hayran olan Peregrini, sevgilisinin saçları için “Altın yılanlar gibi. Vay Medusa” benzetmesini
kullanır (s. 300).
Türk edebiyatında Nev-Yunanilik akımının temsilcileri arasında bulunan
Yakup Kadri Karaosmanoğlu da anlatılarında mitolojik göstergeleri kullanır. Yazarın Bir Sürgün romanında Doktor Hikmet, istibdat yönetiminden
kurtulmak için Paris’e kaçar. Fakat Paris hayatı ona aradığı huzuru vermez. Fransız Arlette’ye yaşadığı romantik ilişki onu derin bir bunalıma
sürükler. Yazar-anlatıcı, Doktor’un sevgilisi Arlette’yi Atina kentinin baş
tanrıçası Atenea’yla karşılaştırır: “Tanrı hatun Atenea, her cihetten Atina
şehrinin patronudur. Çünkü bunun vücuduyla o beldenin mimarisi, usulce
birbirine uygundur. Bir Napolili kadın renkleri ve kıyafetiyle bütün Napolili
demektir. Fakat Arlette Paris’in içinde ekzotik bir çiçekti” (s. 220). Atenea
aşkıyla karmaşık hislere kapılan Doktor Hikmet, kendi kendine düşünür:
“Roma şehrini yıkan, Roma’da taş taş üstünde bırakmayan bu şimal barbarları değil mi? Daha yakın bir misali, gerek sanatın, gerek dehasının en güzel
eseri olan Pertenon’u Venedikli korsanlar topu tutmadı mı? Atina şehrinin
berrak ve rakit ruhlu patronu Atenea, bir Parislinin dikenli ve ihtilalci zekâsına acaba kaç dakika tahammül edebilir? Şu şarap ve üzüm mıntıkası Provonsa’da şaraba Üzüm Tanrısı Asoy Diyonizos’a acaba hangi Bakanta’lar
mükevvip kurmaya layıktır. Şu misafir olduğu oberjde hizmet eden tombul,
kızıl ve karnivor mahlûk mu, yoksa sabahtan akşama kadar kapının arkasındaki demir pencereye her gün kazandığı paraları istif etmekten başka
bir şey bilmeyen Oberjis’tin karısı mı?” (s. 268). Doktor Hikmet, değerlerine yabancılaşan aydın bir tiptir. Yazar, onun bu yabancılaşan ruh halini
mitolojik göstergelerden yararlanarak anlatır.
Mitolojinin metafora dönüştürüldüğü bir başka roman Yosma’dır. Romanın ana kahramanı Nesrin, güzellik Tanrıçasını andıran cazibesiyle çevresindeki erkelerin ilgisini çekmektedir (s. 97). Roman ahlaki değerleri
sarsılmış genç kadınların yasaklı aşk ilişkileri üzerine kurgulanmıştır.
Drama kasabasının en güzel ve narin kızı Leyla, Balkan Çiçekleri romanında başkahraman Demir’in sevgilisidir. Romanda Leyla’nın büyüleyici
güzelliği Venüs ve Meryem göstergeleriyle anlatılır. Türk edebiyatında
Venüs dış güzelliğin Meryem ise kutsallığın simgesel değerdir. Leyla’nın
acımasız dayısı, romanın yıkıcı karakteridir. Gençlerin evlenmelerini istemez. Bu yüzden türlü entrikalar çevirir. Yüreği aşk ateşiyle yanıp kavrulan
Demir, sevdiği kızı unutabilmek için yaşadığı kasabayı terk ederek Selanik’e gider. Pavlina da Demir’e gizli bir aşk duymaktadır. Ona gönderdiği
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bir mektupta Venüs’ten güzel ve Meryem’den mukaddes Leyla’nın kendisine duyduğu özlemi anlatır (s. 90).
Yazar Nasuhi Baydar, Hayat Sen Ne Güzelsin romanında kısa ve anlaşılır bir üslûp için mitolojik unsurlardan yararlanır. Mirasyedi Süleyman,
müteahhit İsmail Zeki’nin kızı Güzin’le romantik bir gece atmosferinde
yıldızları seyrederken onu kozmogoni bilgisiyle etkilemeye çalışır: “İşte
şu Omiros’un (Hemeros) bahsettiği Davud’un arabası gemicilere yollarını
gösteren küçük ayının-Dübbü asgarın demiyorum-yedi yıldızı. Şunlara da
Yakup’un asası derler” (s. 177). Süleyman’ın gökyüzüne bakarak her iki
peygamber hakkında verdiği bilgiler kozmogoniyle ilişkilidir. Kozmogoni, mitolojik bulgularla evrenin nasıl oluştuğunu inceleyen bilim dalıdır
(Ögel, 2014, s. 464). Süleyman, gökyüzünün güzel manzarasını mitolojik
göstergeleri kullanarak tasvir eder.
Aşk Fırtınası romanında Doktor Refik, güzelliğine hayran olduğu nişanlısı
Nermin’i Venüs heykeline benzetir. Doktor, sevgilisi için “Güzellik İlahı bir
Venüs’ün heykeli gibi nefis bir Nermin” der (s. 61). Romantik duyguların
hâkim olduğu romanda şiirsel bir dil kullanılmıştır.
Mitolojik göstergelerin geçtiği bir başka roman Fuji-Yama romanıdır. Romanda Japonya sefaret memurluğuna atanan Necile’nin göreve giderken
yolda yaşadığı aşk maceraları anlatılır. Yolculuk sırasında vapur, Kolombiya limanında demirler. Romanın bu bölümünde Kolombiya, yazar bakış
açısıyla anlatılır. Efsaneye göre Seylan Adası yeryüzünün cennetidir. Necile’nin sevgilisi Nizamettin, bunu bir yerde okumuştur ve Kolombiya’ya
gelene kadar da bu güzel mekânı göreceği için heyecanlanmıştır. Fakat
adaya geldiklerinde hayal kırıklığına uğrar. Çünkü ada çok sıcaktır. Nizamettin, efsanenin aksine adanın yeryüzünün cehennemi olduğunu düşünür (s. 89).
Üç İstanbul romanında Doğu ve Batı medeniyetleri arasında tereddütler
yaşayan aydın tipler vardır. Alafranga Doktor Haldun, medeniyetin Avrupa’da olduğunu savunur. Karşıt tematik güç Habibullah da Doktor’un fikirlerini Doğu ve Batı medeniyetlerinin simgesel kahramanlarını karşılaştırarak çürütmeye çalışır. Aralarında geçen bir tartışmada: “Müslümanlık
medeniyettir. Sen biliyor musun ki Kur’an’daki Yusuf’un kıssası Homeros’un
Odysse’sinden çok yüksektir” (s. 495) der. Habibullah, Doğu medeniyetinin
Batı medeniyeti karşısındaki üstünlüğünü Hz Yusuf ve Odysse karşılaştırmasıyla ortaya koymaya çalışır.
6. Sonuç

Roman bir dil sanatıdır. Romanı başarılı kılan en önemli unsurlardan biri
de dilin anlaşılır ve estetik olmasıdır. Toplumların ortak hafızasında yer
alan mitolojik göstergeler dilin anlaşılır ve estetik olmasına katkı sağlar.
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Metafora dönüştürülen mitolojik göstergeler soyut kavramları daha anlaşılabilir ve estetik kılar.
Araştırma kapsamında incelenen romanlarda mitolojik göstergelerin retorik amaçlı kullandıkları tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre yazarlar, kısa, anlaşılır ve estetik bir dil için mitolojik göstergeleri metafora
dönüştürmektedirler. Romanlarda güzellik tanrıçaları Afrodit ve Venüs
birer benzetme ögesidir. Yazarlar, genç kızların cazip güzelliklerini okuyucunun zihninde canlandırmak için her iki göstergeden sıklıkla yararlanırlar. Yazarlar, Doğu ve Batı medeniyetlerine ait mitolojik göstergeleri iç
içe kullanmaktadırlar. Bu durum Türk toplumunun farklı medeniyetlerle
iç içe olan hayat tarzından kaynaklanmakladır. Türk toplumunun ortak
hafızasında farklı medeniyetlere ait çok sayıda mitolojik göstergeler bulunmaktadır. Araştırma sonucunda bu göstergelerin Türk romanlarında
genellikle retorik amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir.
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IN THE WORLD OF METAMORPHOSIS:
DESCRIPTION OF MAGICAL THINKING IN POZNAN
SCHOOL OF THEORY OF CULTURE AND ITS RETURN
TO THE CONTEMPORARY CULTURE
Michał RYDLEWSKI1

Abstract: Poznan School of Theory of Culture is one of the greatest achievements of
Polish humanities and it can be compared to the Tartu-Moscow School or Birmingham School. One of the areas that were extensively researched was the concept of
magical thinking as thinking without symbol which does not exist in the archaic or
primitive cultures. It is an alternative way of describing structuralism and those ethnologists who believe that symbol is inherent. The hoariest way of “thinking” and
experiencing of the world is metamorphosis. In my paper I am going to present the
main ideas of researchers like Prof. A. Pałubicka and Prof. A.P. Kowalski. I also would
like to touch on a new face of return to the magical thinking in contemporary culture.
Keywords: Poznan School of Theory of Culture, Andrzej P. Kowalski, magic, metamorphosis.
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I wouldn’t want to come out as an uncritical apologist of the Polish tradition of philosophy of culture and ethnology, yet I think that Polish reflection on culture is a distinguishing sign of Polish humanism, mentioning
only the names of Ludwik Fleck, Florian Znaniecki or Zygmunt Bauman.
The list of the three names should be completed with another one of Jerzy
Kmita - a Polish science methodologist, logician and culture theorist. In
the 70s of the twentieth century he created a school of thought known as
“the Poznan cultural study school”, or simpler “the Kmita school”. He was
able to create highly interesting concept of culture as a “thought reality”
comprising of normative and directival beliefs managing our activities. Beliefs which are widely accepted and respected within a given community.
One of the school’s areas of thought, even more present within Kmita’s
students was magical thinking. In my opinion this is one of the most interesting research areas of the school which was widely described by a few
of Polish ethnologists, currently professors. On the magical thinking, and
in wider perspective archaic culture researchers is Andrzej Piotr Kowalski whom this lecture is dedicated to.
In his books and articles Kowalski superbly developed a reflection on
the description of magical cultures which was started by Poznan-based
cultural studies scholars. Categories such as “primary syncretism”, “symbol”, “metonimia”, “magic” have been carefully studied by the Poznan cultural study school since the 80s of the XX century. Kowalski, in two of
his books, i.e. “A symbol in the archaic culture”2 and “Pre-philosophical
thinking”3, preliminarily presented merely developed and signalized project of relation between causative relation and symbolizing relation. He
addressed discussed problems concerning the ways of thinking-speaking
in magic-thinking based cultures.
Above all, one needs to acknowledge that Kmita as well as Kowalski
polemize with structural approach to magic. They notice that structuralism, in search of general regularities in the functioning of a language or
a culture, is trying to gain the level of objectivity characteristic to natural
science, overlooking the gesture of relativization in socially accepted cultural beliefs. According to the concept of magical thinking developed by
Kmita and his students - including Kowalski - a participant of the syncretic primary culture does not distinguish between metonymic and symbolic, as opposed to what structuralists assume.
Kmita and Kowalski claim that the essence of magical thinking is not
2
3
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subject to the logic of metonymic-metaphoric transitions, i.e. superimposing of metaphorical (symbolic) relations on metonymic (“practically
perceptible phenomena such as cause-effect, part of the physical whole
- the whole itself”). In the structural approach it is wordlessly assumed
that in magical thinking there is a distinction between metaphor (as a
logical and historical antecedent of a symbol) and metonymy. Kmita assumes that this kind of conceptualization is a cultural imputation. The
described situation can only come to existence after the „re-enchantment
of the world” in Weber’s sense. Magic thinking is rather a not easy to understand logic of metonymic-metaphoric syncretism.
In my opinion, Kowalski should be greatly appreciated for the fact that
he managed to grasp and „work-over” theses presented by other scholars
of the Kmita school. In this meaning it may be said that his findings are
mostly a genial development of the syncretic concept of magic created
by Anna Pałubicka. I would like to pay special attention to Kowalski’s interpretation of the classics of ethnology and culture philosophy such as
Lucien Levy-Bruhl or Ernst Cassirer and Russian linguists, literary and
folklore scholars. While the presence of the former does not surprise, I
think the reference to the Russian tradition is interesting. Kowalski writes
that the way of his understanding of metamorphoses derived from the
literary research of N.D. Artiunowa. This scholar, researching semantics
of clues, presented a profound mental notion: she separated metamorphoses, placing them in opposition to metaphors and similes. Metamorphoses present utterly magical proprietary way of thinking and at the
same time a corresponding type of activity, whereas metaphors document post-magical thinking patterns. Kowalski illustrates metamorphoses with numerous empirical testimonials from various areas of human
studies: ethnology, culture philosophy, cooperative linguistics4. Moreover,
the author of “A symbol in archaic culture” reflects also on the research of
the outstanding Greek culture expert in the field of literary research Olga
Freidenberg. Her findings, especially the ones treating about the identity of deity and “stages” of presenting its various aspects are interpreted
by Kowalski in a perspective of magic metamorphoses. Although, as he
notices, Freidenberg who devotes much attention to the aspects of magic pre-metaphorical thinking, did not use the term „metamorphosis”, she
still had a perfect feeling of the mentioned problem in many parts of her
work.
4

In „Pre-philosophical Thinking” Kowalski analyses empirical testimonials within historical and comparative linguistics, using linguistic materials as illustrations of magical
culture participant’s perception of (mostly) words, actions and things. A special attention should be paid to etymological reconstructions concerning the common lexical
content of the so-called Indo-European pre-language productive within approx. VII-V
centuries BC and genetically older, Nostratic, productive before approx. XV century BC.
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According to Kowalski a metamorphosis precedes, both in logical and
historical plan, a metaphor and the later symbol. Only in this perspective,
accepting the said distinctions, “a metamorphic dynamism” of the ancient
culture can be seen. The key is the difference between a metamorphosis
and a metaphor (the later symbol is a result of philosophical activities).
Let us take a closer look.
The basic function of metamorphoses is to create changes. Such effective changes that there was no longer any link between the created
object and its predecessor. Within the metamorphosis which takes into
consideration only accidental features of the given object, a process of
levelling of all ontological disproportions of the accounted objects takes
place. The result of this process is complete and absolute identification
of the objects. Within the boundaries of the metamorphosis there is no
rapprochement, for it can be only considered in the context of relationship (as it is in the case of a simile). In a metamorphosis a reduction of all
distance symptoms is complete. “Due to the above - claims Kowalski - the
relationship between the objects included in it perceptible in a metamorphosis stays hidden, does not reveal itself, even cannot be imagined”5.
In this meaning it can be said that “The subject of the magic culture,
included into a loop of a metamorphic being, every time became (in magic
sense precisely and in all extent) what or whom a given transformation
identified it with”. Constant transformations of the subject of the magic culture can be described with the rule: “I always think, speak, feel, so
behave only in a way my present incarnation allows me to”. It is easy to
notice that the “I” of the archaic man is potentially multi-character, interactively harmonized with the group and the surroundings.6
This interpretative perspective seems to explain a number of completely incomprehensive statements of the post-magic man, in which representatives of the magic culture feel (so, in the identity optics: are) a clan
ancestor, some other time an animal, a plant, a stone.
Describing the difference between a metamorphosis and a metaphor it
is worth noticing that „adverbialized (lexicalized, today conventionalized)
metaphors with superordinate predicate such as <<frog-like swimming>>,
<<eagle-like flying>>, <<stone-like lying>> and so on are a reflection of primary metamorphoses seen on the surface of language-text constitution7”.
5
6
7
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According to Kowalski comparative superordinates such as “to rose
bloom” cannot be effectively transformed into sentences containing comparison “x blooms like a rose”, for creating such a transformation, although
possible, does not make equivalent sentences. As noticed by Kowalski “If
an object (here about a plant - although in primal magic the possibility of
being a plant was governed by rules different to the contemporary ones)
is thought to rose bloom it implies a much further ascertainment to the
essence of the object than when it is said to bloom like a rose. To start
with, the first formula in advance imposes the fact of being a rose no matter what this fact could practically mean. We are presented here with a
phrase indicating a metamorphosis. Whereas the created comparison of
the fact of being a certain object does not assume or suggest that”.
In my opinion, the re-formulation of the whole block of traditional
anthropology-philosophy problems which in this perspective are made
relative to primary magic culture context is the effect of acceptance of
the above-mentioned issues’ description correctness. Among the most
important problems are: the question of determining of the social-subjective identity (I), the problem of distinguishing between cultural participated reality and reality given in a performance, issues connected to
understanding by the magic consciousness primary and secondary fields
of social reality and in the wake of that the possibility to operate with a
symbol. Referentiality of the language, invention of metaphysics by philosophy and changing things into objects can be added to the list.
I think that understanding of the above within a perspective of the oldest form of thinking is unusually cognitively fertile. It delivers a point of
view with which we can compare our contemporary thinking: to compare
is to see the real „otherness” of that thinking. This kind of approach allows to reveal clearly philosophical problems which would call for assessment in the light of theory and history of culture. I would risk a thesis that
every philosophical work should start with this type of thinking gesture,
for it makes culture-relative, therefore potentially changeable, what was
constant before.
Finishing, I would only like to signalize an issue which dwells in the
minds of many scholars of the Poznan School. It is an issue of characteristic comeback to magic thinking or its echo in the contemporary culture.
in many mythical relations and folklore texts, a metamorphosis is so specific that
treating it as a pure linguistic or literary phenomenon to a certain extent defies its
existence. As the author writes: „Although metamorphoses are available as constative
judgments, documented in mythical-fable relations, it is necessary to underline that a
metamorphosis above all informs about states which primarily were beyond pure linguistic forms of expression and experience” (Andrzej P. Kowalski 1994, Metamorfozy
jako przejaw najstarszej magicznie praktykowanej formy myślenia [w:] Szkice z filozofii
kultury, Anna Pałubicka (red.), Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań, 1994, p. 12).
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It is needed to underline that it is not only about, not even mainly about
the presence of the magical thinking in young children or people affected
by different psychiatric conditions (mainly schizophrenia) but about the
presence of magic thinking in adults: educated, within cultural norms of
people participating in the western contemporary civilization.
They can be considered in a few aspects. Due to my time limitation I
will mention only one of the aspects - a little controversial as I am aware.
It concerns an indication of usability/positive role of the presence of magic in contemporary culture when seeking for inspiration and/or a usage
of certain aspects of magic thinking to reflect upon modern culture. In order to see the mentioned phenomena, it is worth to pay attention to a way
in which the problem of animism - constituting one of the components
of magic thinking - is present, among others, in the concept of Brunon
Latour. It is known that this thinker in his social studies of science and
within theory very strongly undermines a number of differentiations and
beliefs widely accepted by the contemporary western common sense as
well as the intellectual discourse. He argues that we should not use the
contradistinction between nature and culture or see a human being as a
subject that is highlighted among other beings - in the network concept
of Latour basically every object is an actant (actor) and possesses a creating power - therefore, in a sense - Latour also proposes a characteristic
return to animism and eventually to magic. The ideas of Latour are obviously only an example of the presence of magic in contemporary thinking. It would definitely be useful to scrutinize in this way other popular
nowadays thinking currents of humanism, especially those accenting anti-anthropocentrism, post-humanism, self-agency of objects and aversion
to dualisms as well as “reversals” such as the pictorial or performative
reversal in which thinking is doing and living/experiencing is more important than a reflection on this experience.
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BURSALI İBRAHİM RÂZÎ DİVANI’NDAKİ MİTOLOJİK
VE EFSANEVÎ UNSURLAR1
Mehmet ELALDI2

Öz: Mitolojik ve efsanevi unsurlar, başlangıcından itibaren divan edebiyatını muhteva açısından besleyen önemli kaynaklar olmuşlardır. Doğu mitolojisinden, özellikle
de Fars mitolojisinden istifade eden divan şairleri, buradan aldıkları mitolojik ve efsanevî unsurları kendi anlam dünyalarında harmanlayıp telmih, teşbih ve kıyaslarla
çağrışım gücü yüksek ve zengin manalı mısralar ortaya koymuşlardır. 18. yüzyılın
sonu ile 19. yüzyılın başında yaşayan ve kaynaklarda kendisine dair herhangi bir bilgiye rastlanmayan Bursalı İbrahim Râzî’nin tarafımızdan çalışılan Divan’ı da mitolojik
ve efsanevî unsurlar açısından oldukça zengindir. Râzî Divanı’nda görülen mitolojik
ve efsanevi unsurların şiirdeki anlamsal estetiğe çeşitli sanatlarla ustaca dahil edilmesi ve söz konusu unsurların şiire kazandırdığı anlamsal açılım, bize klasik Türk şiirinin son yüzyılında vardığı kültürel zenginliği göstermesi açısından da önemli bilgiler sunmaktadır. Bursalı İbrahim Râzî Divanı’nın mitolojik, efsanevî ve tarihî kişilikler
bağlamında incelenmesi, şairin bu unsurları hangi özellikleriyle ve hangi yöntemlerle
şiirine dahil ettiğinin bilinmesi bize şairin bu husustaki becerisini klasik Türk şiiri
içerisinde değerlendirme imkanı tanıyacaktır.
Anahtar Kelimeler: Divan edebiyatı, Bursalı İbrahim Râzî Divanı, mitolojik ve efsanevî unsurlar, Doğu mitolojisi
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MYTHOLOGICAL AND LEGENDARY ELEMENTS IN THE
DIVAN OF BURSALI IBRAHIM RÂZÎ

Abstract: In terms of content, mythological and legendary elements have been important sources of divan literature from the beginning. Divan poets, who benefited
from Eastern, especially Persian mythology, wrote strong associative and rich meaning verses with telmih (reference), simile and comparison literary arts blending
the mythological and legendary elements they took from here in their own meaning
worlds. The Divan of Bursalı İbrahim Râzî, who lives in the end of the 18th century
and at the beginning of the 19th century, and about whom couldn’t be found any
information in the sources, also studied by us, contains very rich mythological and
legendary elements. Including the mythological and legendary elements seen in the
Divan of Râzî into the lexical aesthetic with literary arts by artfully, and lexical expansion brought by the relevant elements to the poems present significant information
in terms of showing cultural wealth that Turkish poetry obtained at the last century.
Studying the Divan of Râzî in terms of mythological, legendary and historical characters, and recognising with which characteristics and methods the poet included these
elements into his poems might let us enable to evaluate the art of the poet about the
aforementioned subjects within the frame of classical Turkish poetry.
Keywords: Divan Literature, Divan of Bursalı İbrahim Râzî, mythological, legendary
elements, Eastern Mythology
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1. Giriş
Eski Yunanlar masala myth (mit) derlerdi. Mitoloji kavramı da buradan
türemedir. Mit’in mutlak bir tanımını yapmak, sınırlarını belirlemek tüm
mitoloji alimlerince zor bulunmuş ve mite dair kesin bir tanımlamadan
kaçınılmıştır. Miti tanımlama çabaları arasında birkaç muteber tanımı anmak gerekirse konu üzerinde birçok çalışması bulunan ve kabul gören bir
tanımlama ortaya koyan Mircea Eliade’yi ilk olarak anmak yerinde olacaktır. Eliade, mitin daima bir yaratılışın öyküsü olduğunu söyler ve mitlerin
olağanüstü varlıkların çabalarıyla bir gerçekliğin nasıl yaşama geçtiğini
anlattığını belirtir (Eliade, 1993, s. 13). Bir başka tanımlamada mit, dünyayı algılama, şekillendirme ve sembolleştirme modeli; bir düşünce tarzı,
bir şuur ve bilinç çeşidi olarak vurgulanır (Bayat, 2010, s. 11). İnsanlığın
başlangıcında oluşmaya başlayan mitler, sözlü gelenekle yaşatılmış, geliştirilmiş, sembolleştirilmiş, büyük değişimlere uğratılarak yüzlerce yıl
sonra yazıya geçirilmiş ve günümüze taşınmışlardır. Bu yüzden mitoloji
ilk bilim, kozmik bilgilerin sembolleşmiş ilk kaynağıdır.
Mitler, ilk zamanlarda sanat eserinin temeli konumundaydılar. Yunan mitolojisi Yunan sanatı için sadece bir malzeme değil Yunan sanatının bizzat temeli mahiyetindeydi (Pospelov, 1995, s. 68). Bununla birlikte mitler,
sanatçılar için daha çok bir malzeme olarak kıymetlidirler. Sanatçı için
oldukça işlevsel olan mitlerin varlık alanlarının belli bir zaman dilimiyle
sınırlandırılmamış olması, binlerce yıl boyunca insan belleğinde tanınmış
kalıplara bürünmeleri, estetik objenin alıcı tarafından algılanmasını kolaylaştıracaktır. Yine bu verici-alıcı birlikteliği sanatçı ve muhatap arasında aynı paralelliği paylaşacakları bir düzlem yaratacaktır (Tökel, 2016, s.
28).
Mitolojinin divan edebiyatının ana kaynaklarından biri oluşu, divan edebiyatı üzerine araştırma yapan âlimlerin ortak kanaatlerinden biridir.
Arap ve Fars mitolojisi daima divan edebiyatının ana kaynaklarından
biri olarak ele alınır. Özellikle Fars mitolojisi, bilhassa Şehname’den alınan mitolojik unsurlar yüzyıllar boyunca divan şairinin hayal dünyasında
yeniden harmanlanıp gün yüzüne çıkarılmış ve estetik bir şekilde sunulmuştur. 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başında yaşayan ve kaynaklarda
kendisinde dair herhangi bir bilgiye rastlanmayan Bursalı İbrahim Râzî
de Divan’ında mitolojik unsurlara sıklıkla yer vermiş ve bu unsurları sanatına ustaca dahil ederek kullanmıştır. Bu çalışmamızda divan şiirinin
son demlerinde yaşayan ve bu şiire yeni bir nefes vermeye çalışan Bursalı
İbrahim Râzî’nin hangi mitolojik ve efsanevî unsurları şiirine dahil ettiği,
bu unsurları nasıl kullandığı ve şiirine nasıl bir estetik açılım kazandırdığı
ortaya konmaya çalışılacaktır.
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2. Bursalı İbrahim Râzî’nin Hayatı, Sanatı ve Eserleri3
Bursalı Seyyid İbrâhîm Râzî 1761/1762 yıllarında Bursa’nın Bab-ı Zemin
Mahallesi’nde doğmuş, Destarizade Seyyid İbrâhîm Râzî adıyla tanınmıştır. Râzî, Sultan III. Selim zamanında babadan kalma bir zeamet sahibidir.
1787-1792 Osmanlı-Rus Muharebesi’ne katılıp Boğdan’daki İsmail Kalesi’nin savunmasında bulunmuş, 1809/1810’da, Balçık muhafazasında
Arif Ağa’nın kethüdalığını yapmıştır. Divan’ındaki tarih manzumelerinden
1833/1834’te hâlâ hayatta olduğu anlaşılan Râzî’nin uzun bir ömür sürdüğü anlaşılmaktadır.
Divan’ındaki Arapça beyitlerden ve özellikle başlıklarda kullandığı Farsça
ifadelerden Râzî’nin iyi bir medrese tahsili aldığı anlaşılmaktadır. Mevlevî
bir şair olan Râzî’nin Kur’an’da yer alan peygamber kıssalarından, evliya
menkıbelerinden, klâsik Türk edebiyatının ünlü mesnevilerinin kahramanlarından, Türk-İslam kültürünün tarihî ve mitolojik şahsiyetlerinden
bahsetmesi bize onun İslam kültürüne de yeterince vakıf olduğunu göstermektedir.
2. 1. Sanatı

Divan’ından, özellikle de tarih manzumelerinden anlaşılmaktadır ki Râzî,
devrin ileri gelenleriyle iyi ilişkiler kurmuş, yaşadığı yıllarda kendi muhitinde itibar görmüş bir şairdir. Râzî Divanı’nda ele alınan konulardan ve bu
konuların ele alınış biçiminden görülmektedir ki Râzî, divan şiiri için gerekli olan liyâkâte sahip bir şairdir. Her divan şairinde görülebilecek ufak
tefek kusurlar dışında Râzî Divanı, biçim bakımından kusursuz sayılacak
niteliktedir. Yer yer Şeyh Gâlîb’in yer yer de mahallî üslubun izlerine rastladığımız Râzî Divanı’nda en ağır basan özelliğin “kudemâ tarzı” denilen
klâsik üslubun olduğu söylenebilir. Râzî Divanı’nda hiciv, nükte ve mizah
bazı manzumelerde öne çıksa da lirizm daha yoğunluktadır. Bu lirizmin
görüldüğü manzumelerde şiirselliğin ve edebî sanatların yoğunluğunun
da arttığı görülür. Bu tarz şiirlerinde Râzî, ses ve mana estetiğiyle ulaştığı
şiirsellik sayesinde oldukça tatmin edici manzumeler kaleme alabilmiştir.
2. 2. Eserleri

Râzî Divanı’nda başka bir eserinin varlığından bahsedilmediğinden şu
anda şairin elde bulunan tek eseri Divan’ıdır. Divan’da 51 tarih manzumesi, 4 kaside, 153 gazel, 6 mesnevi, 4 kıta, 1 terkîb-i bend, 3 tercî-i bend, 15
nazım, 132 müfred ve matla ile 1 müseddes olmak üzere toplamda 370
manzume yer almaktadır.
3

Bursalı İbrahim Râzî hakkında verilen tüm bilgiler şairin Divan’ından elde edilen bilgilerdir. Klasik Türk edebiyatı kaynaklarında şair hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.
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2. 3. Bursalı İbrahim Râzî Divanı’ndaki mitolojik ve efsanevi unsurlar
2. 3. 1. Cem (Cemşîd)
Cem, Anadolu’dan Çin’e kadar bütün Doğu edebiyatlarında görülen gizemli şahsiyetlerden biridir. Eski Türk destanlarında da bu karakterin
imgesel olarak benzerine tesadüf edilmektedir (Tökel, 2016, s. 99). Pişdâdiyan sülalesinin dördüncü hükümdarı olan Cem, İran mitolojisine göre
yedi yüz ya da bin yıl yaşamıştır. Kendisinden araştırmacı, birçok sırrı ortaya çıkaran, birçok yenilik yapan büyük bir mucit ve büyük bir hükümdar olarak bahsedilir. Cemşîd olarak da anılan Cem’den şarabın mucidi
olarak da sıkça bahsedilir.
Divan şairleri, Cem kelimesi üzerinde yaptıkları çağrışımlarla çok geniş
bir kullanım alanı oluşturmuşlardır. Cemşid, divan şiirinde câm, câm-ı
Cem kelimeleriyle şarap, zevk ve eğlence temalarını vurgulamak için;
Cem-iktidâr, Cem-kudret, Cem-haşmet gibi kelimelerle memduhu övmek
için kullanılır. Ayrıca cam ve Cem kelimeleri aşk halinin ifadesinde birer
sembol olarak da divan şiirinde yer alır. Cem câm-ı cihân-nümâ, câm-ı
cihân-bîn olarak zikredilen ve bütün cihanı gösterdiğine inanılan kadehi
münasebetiyle de divan şiirinde anılır. Divan şairleri, tüm azametine rağmen Cem’in de ölümlü olduğu düşüncesini de ele alıp dile getirmişlerdir
(Tökel, 2016, s. 106-112). Ahmet Talat Onay, Cem kelimesinin divan şiirinde Hazreti Süleyman, İskender ve Zülkarneyn manasıyla da kullanıldığını söyler (Onay, 2014, s. 105).
Râzî Divanı’nda ise Cem; şarap, kadeh ve meclis temalı beyitlerde câm-ı
Cem, bezm-i Cem, Cemşîd, Cem, câm-ı cihân-nümâ kelimeleriyle söz konusu edilmektedir. Cem’in meclisinde neşe bulan Râzî (G58/1), Cem’in kadehiyle de kendinden geçmektedir (G82/2).
Râzî Divanı’nın 25. gazelinde câm-ı Cem ifadesi tasavvufî manasıyla yani
ilahî aşk manasında kullanılmaktadır. Burada Cem’in şarabının vücudunda dolaşması için canını feda ettiğini söyleyen Râzî, herkesin ondan bir
yudum alabilmek için canını feda edebileceğini söyler:
Cânımı kıldım fedâ câm-ı Cem’in cevlânına
Cür’añı nûş etmedin vârın verir yârân kadeh
					
G25/3

Cem’le ilgili mitolojide Cemşîd’e nisbet edilen sihirli bir aletten bahsedilir. Buna dünyayı gösteren kadeh manasında câm-ı cihân-nümâ denir.
Bu aletle bakıldığında ise dünyanın her tarafı görülürmüş. Şehnamede
bu aletin Keyhüsrev’e ait olduğu, Dürrü Meknûn adlı eserde ise bu aletin
Keyhüsrev’e veya İskender’e ait olduğu anlatılır (Tökel, 2016, s. 105). Râzî
Divanı’nda ise bu kadeh Cem’le birlikte anılmaktadır. Zamanın rüzgarının
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Cem’in kadehini kırdığı, cihanı gösteren kadehin de kan döküp kan ağladığı söylenmektedir:
Câm-ı Cem ’i şikeste edince bâd-ı devrân
Kan döküp kan ağladı câm-ı cihân-nümâda
					
G125/5

2. 3. 2. Behzad (Bihzad)

Divan şiirinde Behzad , ünlü bir ressam olarak anılır. Herat’ta yaşayıp Hüseyin Baykara ve Ali Şîr Nevaî’den teşvik gören bir ressam olduğu söylendiği (Pala, 1999, s. 71) gibi aslında İran mitolojisinde bir ressam olduğu
(Onay, 2014, s. 93) da ileri sürülmüştür. Behzad’ın kimliği konusunda küçük de olsa en net bilgiyi Zeki Velidi Togan verir. Togan, 15. yüzyılın sonu ile
16. yüzyılın başlarında Türkistan’da hüküm süren Şaybak Han’ın ressam
Behzad tarafından yapılmış bir resmi olduğunu belirtir (Tökel, 2016, s. 95).
Divan şiirinde sevgilinin güzelliği yüceltilerek sevgiliyi Behzad ’ın bile çizemeyeceği söylenir. Behzad genellikle bu şekilde bir kıyas unsuru olarak yad
edilir. Sevgilinin güzelliği ya da memduhun ortaya koyduğu bir eserin letafetinden bahsedilirken Behzad’ın ressamlığıyla kıyaslanır ve Behzad bu
mükemmellik karşısında âciz bir sanatkâr olarak anılır (Tökel, 2016, s. 95).
Râzî 9. tarihinde, 1216/1801 yılında Bursa’da meydana gelen büyük yangında tahrip olan Tavuk Pazarı Camii ’nin Hacı İvaz Paşa tarafından ne
kadar güzel restore edildiğini anlatırken ünlü ressam Behzad ’ın dahi bu
güzelliğe övgüde bulunacağını söyler:
Bu dilârâ ziyneti dil-cûya reşk-âver gören
Nakş-ı resmin görse Behzâd bî-riyâ eyler senâ
						
T9/8

Râzî, sevgilinin güzelliği karşısında Behzad ’ın acziyetine gönderme yapar.
Sevgilinin güzelliği öyle yücedir ki bu güzelliği resmetmeye çalışan ünlü
ressam Behzad’ın bile onun bir kılını resmetmek için bin kalem harcadığını ifade eder:
Behzâd’a hutûr geldi anuñ etmede nakşın
Bir mûyını resm eylese biñ hâme değişir
					
G35/3

2. 3. 3. Âsaf

İslâmî kaynaklarda Âsaf b. Berahyâ, Hz. Süleyman ’ın teyzesinin oğlu, çok
güvendiği bir kişi, sıddîk, hatta Hz. Süleyman’ın kâtibi ve veziri olarak gösterilir, kerâmet sahibi olduğu nakledilir. Ahd-i Atik’e göre Levioğulları’na
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mensup Gerşom ailesinden Berekya’nın (Berekhyâ-Berechiah) oğludur
(Harman, 1991, s. 455). Bazı kaynaklar ise onun peygamber olduğunu
söyler (Tökel, 2016, s. 258). Divan şairleri, Osmanlı Devleti’nde vezir ve
özellikle vezîriâzamlar için kullanılan Âsaf kelimesini vezirlerden bahsederken veya sadrazamlara yazılan kasidelerde övgü için kullanmışlardır
(İpşirli, 1992, s. 455). Divan şairine göre Âsaf; fazilet, ileri görüşlülük,
idare ve tedbir timsalidir. Kelime edebiyatta yaygınlaşıp vezir kelimesinin
karşılığı haline gelmiştir. Âsaf kelimesi telmih ve tenasüp yoluyla daima
Süleyman ve hatem ile birlikte anılır (Pala, 1999, s. 37-38).
Râzî Divanı’nda kim için yazıldığı belirtilmeyen 34. tarih manzumesinin
ilk beytinde Âsaf kelimesi memdûhu övmek için kullanılmakta, memdûha
zamanın Âsaf’ı denilerek yüceltilmektedir:
Hak te’âlâ mazhar etmiş zâtını bu ‘izzete
Âsaf-ı vakt-i zamânsıñ lâyık olduñ rif’ata
					
T34/1

1227/1812-1813 yılında Bolu ve Viranşehir sancaklarına mutasarrıf olan
Abbas Paşa ’nın yaptırdığı saray üzerine kaleme alınan 39. tarihin 6. beytinde, Abbas Paşa kalplerin veziri manasına gelen “Âsaf-ı zamîr” ifadesiyle
yüceltilmektedir:
Bânî-i beyt-i dilârâ feyz-i Hak’dan behre-yâb
‘Abbâs Âsaf-ı zamîrdir Hak mu’îni dâ’imâ
					
T39/6

2. 3. 4. Keykûbâd

Şehnâme’de adı geçen hükümdarlardan biridir. İran ’ın Keyâniyân sülalesinin ilk hükümdarı olup Key lakabını ilk kez o kullanır. Yüz yıllık saltanatında adaletiyle ünlenmiştir. Divan şiirinde de adaletiyle anılır. Adaletiyle
beraber şairler ululuk, yücelik ve görkemine de atıfta bulunurlar (Zavotçu, 2013, s. 430-431).
Râzî Divanı’nın 125. gazelinde Keykubâd, Cemşid ’le beraber iki büyük
hükümdar olarak anılır. Beyitte sevgili karşısında düştüğü acziyeti dile
getiren Râzî, kendini Keykubâd, sevgiliyi de Cemşid olarak düşünmekte
ve Cemşid’in Keykubâd’dan daha büyük bir hükümdar olduğu kanaatiyle
“Cemşid’in Keykubâd’a boyun eğdiği bir vakit olur mu?” diye sormaktadır:
Abd-i ‘âciz hem za’if Râzi-i şikeste dil
Vakt olur baş eger mi Cemşid Keykubâd’a
					
G125/11
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2. 3. 5. Zâl
Şehnâme kahramanlarından biridir. Rüstemin babası, Sam’ın oğlu, Neriman’ın torunudur. Zâl, Simurg’un verdiği Destan ve babasının verdiği Zâl-i
Zer isimleriyle de Şehnâme’de anılır. Divan şiirinde Zâl, kelime anlamı
itibarıyla kullanılır ve çeşitli mazmunlara kaynaklık eder. Zâl kelimesiyle şairler ihtiyar, yaşlı, geçkin anlamlarını kastederler. Zâl-i dehr, dehr-i
zâl gibi tamlamalı ifadelerle kullanırlar(Tökel, 2016, s. 209-213). Ayrıca
divan şairleri dehri, çarhı, feleği ak saçlı kadın olarak tahayyül ederek birçok mazmun yapmışlardır. Çünkü Zâl’in bir manası da kocakarı demektir
(Onay, 2014, s. 33).
Râzî, yazdığı latifesinde üzerine örttüğü yorganın bit ve pirelerle dolu olduğunu mizahî bir üslupla dile getirmektedir. Söz konusu latifede Râzî,
mübalağa sanatının doruklarına tırmanarak bu haşeratın kahraman Zâl
gibi saldırdığını söylemekte ve insan vücudunun buna dayanamayacağını
ifade etmektedir:
Vücûd-ı âdeme tâkat getirmek nice kâbildir
Hücûmundan olurlar Zâl hemânâ cism-i insânî
						
Kt3/5

2. 3. 6. Rüstem

İran ’ın ünlü kahramanı olan Rüstem , Sâm’ın torunu, Zâl’ın oğlu, Sührâb ve
Ferâmurz’un babası, Bijen’in dedesidir. Şehnâmede efsanevî yaşam öyküsü
anlatılan Rüstem, Keykubâd zamanından Keyhüsrev’in ölümüne kadar cihan pehlivanı yani Emîrü’l-Ümerâ olarak anılır. Divan şiir ve nesrinde Cem
bezm (meclis, eğlence), Rüstem rezm (savaş, kavga) simgesidir. Şiirlerde
gücü, yiğitliği ve destanıyla anılır (Zavotçu, 2013, s. 615). Rüstem-i Zâl, Rüstem-i Dâstân, Rüstem-i Zâl, Pûr-ı Zâl, Pûr-ı Zâl-i Zer, Pûr-ı Destân, Tehemten,
Heft-hân-ı Acem ifadelerinin hepsi onun için kullanılır (Pala, 1999, s. 334).
Râzî Divanı’nda Rüstem , pehlivanlığı (G110/3) ve savaşçılığı (G144/3) ile
anılır. 110. gazelde Râzî, sevgiliyi Rüstem’den bile daha büyük bir pehlivan olarak görür. Çünkü sevgili; nazlı edasıyla, neşeli tavırlarıyla binlerce
Rüstem’i kendine bağlayıp arkasından sürükleyebilir:
Gören bu cünbüş ü nâzı zarûrî ilticâ eyler
Hezâr Rüstem ’leri bende takar bir pehlivândır bu
						
G110/3

Bir başka beyitte ise Râzî, kendisini Rüstem ’e benzetir. Kederinin büyüklüğünü anlatmak için Rüstem’in savaşçı yönüne telmihte bulunan Râzî,
gam askerine Rüstem gibi komutan olduğunu ve onun gibi saf oluşturup
ilerlediğini söyler:
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Ah beni ser-gerde kıldı ceyş-i gamda bir zamân
Sâf çekip etdim hırâmân Rüstem -i a’lem gibi
					
G144/3

2. 3. 7. Haccâc

Emevî komutanlarındandır. Halife Abdülmelik b. Mervan zamanında ordunun başına getirildi. Emevîlere karşı yapılan isyanları çok sert bir şekilde
bastırdı. Pek çok muhaddisi, müfessiri öldürttü. Emevîlere daima sadık kaldı.
Bu yüzden kendisine “Küleyb” (köpek yavrusu) denmiştir. Halifenin emriyle
Hz. Ali’nin soyundan gelen hanımını boşadığı için kendisine “nasibî” de denmiştir (Aycan, 1996, s. 427-428). Zâlim lakabıyla anılan Haccâc’ın Kur’ân’ın
harekelenmesine delalet eden kişi olduğu belirtilir. Rivayetlere göre 120.000
kişiyi öldürtmüştür. Edebiyatta zâlimlikle anılır (Pala, 1999, s. 163).
Haccâc Râzî Divanı’nın ikinci lugazında söz konusu edilir. Râzî burada
Anadolu’da olmayıp Mekke ’de olan, sofu ve zahidde olmayıp Haccâc da
olanın ne olduğunu sorar:
Ol nedir ki Rûm’da yok Mekke ’de var
‘Âbid ü zâhidde yok Haccâc’da var
				
G152/1

2. 3. 8. İskender (Sikender)

Doğu kültürü ve edebiyatında en çok işlenen tarihi şahsiyetlerden biridir.
M.Ö. 356’da Makedonya’nın Pella kasabasında doğdu. Makedonyalı II. Filip’in oğlu olan İskender , iyi bir eğitim almıştır. 336’da tahta oturdu. Bu
tarihten 323’te ölümüne kadar yaşamı savaşlar ve seyahatlarla geçti. Hakkında yazılan mesnevilere İskendernâme adı verilmiştir. İskender’in doğu
seferi, bu sefer esnasında yol üzerinde bulunan Anadolu, Suriye, İran ve
Hint kültür ve edebiyatında derin izler bırakmıştır (Zavotçu, 2013, s. 389393). Bahsedilen Makedonyalı İskender ile Kur’ân-ı Kerîm’de (Kehf/8399) geçen ve bir peygamber veya salih bir kul olması gereken İskender-i
Zülkarneyn’i eski tarih, tefsir, edebiyat kitapları aynı kişi gibi ele almışlardır (Pala, 1999, s. 212-213).
Râzî Divanı’nda İskender büyük bir hükümdar olarak söz konusu edilmektedir. Sultan III. Selim ’in İrad-ı Cedid’i için yazılan takrizde yapılan iş
methedilirken Sultan III. Selim’in de yaptığıyla İskender’in takdirini kazanacağı söylenmektedir:
Sikender şâh-ı zü’l-karneyn göreydi rây-ı tedbîrin
Hezârân âferîn ile olurdı ol du’â-hânı
						
K4/18
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2. 3. 9. Hâtem-i Tâî:
Arapların Tayy kabilesindendir. Babasının adı Abdullah İbn-i Sa’d’dır.
Arapların meşhur şairlerinden biridir. Hz. Peygamber zamanına yetişse
de hicretten evvel vefat etmiştir. Cömertlikte divan şiirinin de sembol kişisidir (Tökel, 2016, s. 358). “Tay” kelimesinin “silmek” ve “kazımak” anlamlarıyla da kelime oyunları yapılmıştır (Pala, 1999, s. 178).
Hâtem-i Tâî, Râzî Divanı’na cömertliğiyle konu olur. 98. gazelinde Râzî,
Hâtem’e gönülden gıpta ettiğini söylemekte ve onun gibi cömert biri olmak için yüce Allah’a dua etmektedir:
İşittikçe derûnî gıbt-ederdim Hâtem-i Tây’a
İlâhî feyz-i lütfunla murâd üzre semûh olsam
					
G98/4

Abbas Paşa ’nın 1227/1812-1813 yılında Bolu ve Viranşehir sancaklarına mutasarrıf olması üzerine inşa ettirdiği saray için Râzî’nin yazdığı 39.
tarihte, Abbas Paşa’dan zamanın Hâtem’i olarak söz edilmektedir. Râzî,
zamanın en cömert kişisi, yani zamanın Hâtem’i olarak vasıflandırdığı
Abbas Paşa’nın namını arttıran bir saray inşa ettiğini dile getirmektedir:
Harf-i menkût ile Râzî bendesi târîh dedi
‘Abbâs Hâtem-i zamân yapdı sarây nâm-fezâ
					
T39/5

2. 3. 10. Hızr (Hızır )

Hz. Musa döneminde yaşadığı, Allah tarafından kendisine ilahî bilgi ve hikmet öğretildiği, ölümsüzlük suyu (âb-ı hayât) içip ölmezliğe kavuştuğuna
inanılan kişi. Peygamber veya veli olduğu ileri sürülür, mutasavvıflar onu
gizli ilimleri bilen bir veli olarak sunarlar (Zavotçu, 2013, s. 340). Hızır ’ın
adı Kur’an-ı Kerim’de geçmez, ancak müfessirler Kehf sûresindeki Hz. Musa
ile beraber anılan ilahî rahmet ve ilme mazhar olmuş kişinin Hızır olduğunu
söylerler (Çelebi, 1998, s. 406). Hızı r’ın Şebçerağ ile zulümata gidişi, İlyas
ve İskender ’le birlikte ab-ı hayatı araması, bir çeşme başında yemek için çıkardığı pişmiş balığın canlanması üzerine bu çeşmenin ab-ı hayat olduğunu
anlaması, İlyas ile birlikte bu sudan içerek ölümsüzlüğe kavuşması gibi motifler sık sık rastlanan telmih konularındandır (Kurnaz, 1998, s. 411-412).
İnanışa göre Hızır ile İlyas bir su kenarındayken sudan bir damla ellerindeki ölü balığın üzerine düşer. Bunun üzerine balık canlanıp yüzmeye başlar. Suyun ölümsüzlük suyu olduğunu anlayan Hızır ile İlyas o sudan içip
ölümsüzlüğe kavuşurlar. Râzî, 142. gazelde bu olaya telmihte bulunmuştur. Ellerini açıp yalvarmaya başladığını söyleyen Râzî, beklediği Hızır’ın
yetiştiğini ve ona doya doya ölümsüzlük suyu içirdiğini söylemektedir:
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Açıp dest-i münâcâtı niyâza başladım Râzî
Yetişdi hızr-ı maksûdım hayât âbına kandırdı
					
G140/5

Hızır ’ın darda kalanların imdadına yetiştiği inanışı halk arasında oldukça
yaygın bir inanıştır. “Hızır gibi yetişmek”, “Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez.” gibi deyim ve atasözlerinde bu inanışı görmek mümkündür. Râzî de
hikemî üslupla kaleme aldığı müfredinde ne sultanlardan ne beylerden ne
Hızır ne de zamanın aliminden bir şey istemememizi, sadece yüce Mevla’dan istememizi tavsiye etmektedir:
Ne şâhândan ne mîrândan ne Hızr u gavs-ı a’zamdan
Beşerden isteme aslâ murâdı iste Mevlâ’dan
						
Mfrd45

2. 3. 11. Kaf dağı ve Anka kuşu

Kaf Dağı, dünyanın çevresini sardığına ve aşılmasının imkansız olduğuna
inanılan dağdır. Efsanevî anlatımlarda Anka kuşunun, Ye’cuc ile Me’cuc’un,
Şeytan ve cinlerin bu dağın arkasında yaşadığı söylenir. Yüksekliğin, uzaklığın, ihtişamın ve kâinatın sembolü olarak şiirlerde Anka ile birlikte anılır. Anka kuşunun Kaf Dağı’nda yaşadığına inanılır. Zümrüdüanka, Simurg
ve Hüma adlarıyla da anılır. İsmi olan ancak cismi bulunmayan mitolojik
bir kuştur. Anlatılanın benzerinin olmadığını belirtmek için kullanılır. Mutasavvıflar Anka’yı “gerçekte olmayıp yalnızca zihinde olan heyula” olarak
da tarif ederler.
Dinî-tasavvufî edebiyattaki yaygın anlayışa göre elest meclisinde sevgilinin güzelliğine tutulup mest olan âşıklar, ondan ayrıldıktan sonra mahv olmuş, perişan hale düşmüş bir halde dünyada avare avare dolanmaktadırlar. Gurbette düştükleri bu perişan halden çokça hoşnut olan bu âşıklarda
bir melamet tavrı da gelişmiştir. Böyle bir ruh haliyle beytini kaleme alan
Râzî, gönlünün her daim elest meclisindeki o mest olmuş, mahvolmuş hali
arzuladığını ifade etmekte; bunun dışında hiçbir şeyin, hatta Kaf Dağı ve
Anka kuşunun itaatinin bile kendisini mutlu kılmayacağını söylemektedir:
Ser-fürû-yı Kâf u ‘Ankâ’lar bana vermez neşât
Bezm-i Hak’da her nefes ‘ömr-i tebâh ister gönül
						
G87/2

Râzî, 53. gazelinde Mevlana Celaleddin-i Rûmî’nin kölesi ve onun külahının hizmetçisi olduğunu ifade ederek Mevleviliğe bağlılığını ortaya koymuştur. Aynı gazelin 4. beytinde Râzî, “Anka-meşreb” ifadesiyle ne kadar
yüce mizaçlı olduğunu söylemekte ve yuvalarının Kaf Dağı olduğunu ifade
etmektedir:
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Öyle ‘anka-meşrebiz kim kûh-ı Kâf’dır lânemiz
Kâh sa’âdet-ahteriz mihr ü rahşân hey’etiz
						
G53/4

Râzî çektiği ahın şiddetini göstermek için Kaf Dağı ile Anka Kuşu’nu bir
kıyas unsuru olarak kullanmakta ve ahının şiddetinin alemi titrettiğini,
onun şiddetinden Kaf dağları ile Anka kuşlarının dahi perişan olduğunu
ifade etmektedir:
Dehşet-i âhım o rütbe kıldı lerzân ‘âlemi
Şiddetinden Kâf u ‘Ankâlar perîşân oldular
					
Mfrd/66

3. Sonuç

İnsana ve yaşama dair tüm ilimlerden beslenen Klasik Türk Edebiyatı için
Mitolojik ve efsanevî unsurlar, başta gelen kaynaklar arasındadır. 600 yıla
yakın bir zaman diliminde etkili olan Klasik Türk Edebiyatı başta İran
mitolojisi olmak üzere, Arap ve Yunan mitolojilerinden de istifade etmiş,
buradan aldığı mitolojik unsurlardan elde ettiği anlamsal açılımlarla çok
zengin manalı mısralar ortaya koyabilmiştir.
Bursalı İbrahim Râzî Divanı, mitolojik ve efsanevi unsurlar bakımından
zengin bir içeriğe sahiptir. İran, Arap ve Yunan mitolojisine ait unsurların
görüldüğü Divan’da, özellikle Şehnâme›den alınan İran mitolojisine ait
unsurların daha ağırlıkta olduğu dikkat çekmektedir. Râzî, mitolojik ve
efsanevî unsurları çoğunlukla memduh için bir teşbih ve kıyas malzemesi
olarak kullanmakta, bazen de telmihlerle sözünün ve kast edilen mananın
kıymetini arttırmaktadır. Memduh, kaside ve tarih gibi nazım şekillerinde
bir devlet büyüğü; gazellerde ise sevgili olmakta ve Râzî, beytinde söz konusu ettiği mitolojik kahramanı memduh karşısında aciz bırakarak memduhun yüceliğini ortaya koymaktadır. Râzî’nin mitolojik unsurları teşbih,
telmih, mecaz ve kıyaslarla ustalıkla kullandığı, bu yolla dizelerine zengin
manalar yükleyip anlamsal açılımlar kazandırdığı ve şiirinin estetik değerini arttırdığı görülmektedir.
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Mehmet Emin BARS1

Öz: Mit, ilk insanların kendilerini ve dünyayı anlamlandırmak için sordukları sorulara verdikleri cevaplardır. Bu cevaplar insan davranışları için birer model oluşturmaktadır. Mitler ortaya çıktıkları bağlamlarda kutsal ve gerçek olarak kabul edilen
öykülerdir. Mit, kozmos veya onun bir parçasının (bir bitki, bir davranış, bir nesne)
yaşama geçiş hikâyesidir. Bu niteliğiyle her mit, bir yaratılış öyküsüdür. Bu yaratılış
öyküsü eşsiz bir niteliğe sahip başlangıçta meydana gelmiştir. Başlangıçtaki olaylar,
insana ait anlamlı davranış örneklerini oluşturur. Mitleri bilmekle insan, nesnelerin
kökenini öğrenir ve böylece onlara egemen olur. Mitler konuları bakımından çeşitlere ayrılmaktadır. Bunlar arasında evrenin yaratılışını anlatan mitler (kozmogoni)
önemli yer tutmaktadır.
Bu çalışma suyun Türk yaratılış mitlerindeki anlamı ve sonraki dönemlerde Türk
halk inançlarındaki görünümlerini incelemektedir. İncelemede W. Radloff ile V. İ. Verbitskiy tarafından derlenen Altay yaratılış metinleri temel olarak alınmıştır. Altay yaratılış mitleri Türk düşünce sistemiyle ilgili önemli veriler içermektedir. Türk mitolojisinde dünyanın yaratılışı doğrudan suyla ilişkilidir. Türk mitolojik dünya modelinde
su, ebedi bir başlangıcı bildirmektedir. Bu başlangıç, bir kaosu sembolize etmektedir.
Sudan çıkan toprakla evren yaratılmış ve kaos kozmosa dönüşmüştür. Sonraki dönemlerde su, Türk kültüründe farklı nitelikleriyle bir “kült” haline gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk, yaratılış, mit, su, kaos
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“WATER” IN TURKISH CREATION MYTHS

Abstract: Myth is the primitive people’s answers to the questions they ask to make
sense of themselves and the world. These answers are models for human behavior.
Myths are stories that are considered sacred and true in their context. Myth is the
story of the transition to life of the cosmos or part of it (a plant, a behavior, an object). With this feature, every myth is a story of creation. The story of this creation has
occurred at the beginning with a unique quality. The initial events form meaningful
examples of human behavior. Knowing the myths the human learns the origin of objects and thus dominates them. Myths are categorized in terms of subjects. Among
them, the myths (cosmogony), which tell the creation of the universe, occupy an important place.
This study examines the meaning of water in Turkish creation myths and its appearance in Turkish folk beliefs in later periods. The study was based on Altay creation texts compiled by W. Radloff and V. I. Verbitskiy. Altay creation myths contain
important data on the Turkish thought system. In Turkish mythology, the creation
of the world is directly related to water. In the Turkish mythological world model,
water reports an eternal beginning. This beginning symbolizes a chaos. With the land
coming out of the water, the universe was created and chaos was transformed into
cosmos. In later periods, water has become a “cult” with different characteristics in
Turkish culture.
Keywords: Turkish, creation, myth, water, chaos
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1. Giriş
Mitoloji, mit adı verilen kutsal öyküleri inceleyen bilim dalıdır. Mit; insan
davranışlarını, hayatı anlamaya yönelik ve her zaman bir yaratılışı konu
edinen, anlatıldığı/yaşatıldığı bağlamlarda gerçek kabul edilen hikâyelerdir. Bu hikâyeler ilkel insanların, başlangıç zamanlarında sorduğu sorulara günün koşullarına bağlı olarak verdikleri cevaplardır. Bu kutsal öyküler
en eski zamanlarda, başlangıçtaki olayları içermektedir. Mitler herhangi
bir varlığın ilk ortaya çıkışını, yaratılış serüvenini anlatır. İnsan, miti bildiğinde nesnelerin kökenini öğrenmekte, böylece onlara egemen olmayı,
onları yönlendirmeyi başarabilmektedir. Mitik bilgi soyut bir bilgi değildir, rit biçiminde yaşanan bir bilgidir (Aça-Ercan, 2006: 115-116). Mitler konularına göre yaygın olarak “teogoni” (tanrıların geldikleri yerler),
“kozmogoni” (evrenin oluşumu), “antropogoni” (insanları geldikleri yer
ve yaratılışları), “eskatoloji” (insanın ve doğanın geleceği, kıyamet) başlıkları altında incelenmektedir.
Çalışmamızda yaratılış mitlerinde ilk unsur olarak yer alan su incelenecektir. Suyun yaratılış mitlerindeki sembolik anlamı, sonraki devirlerdeki
su kültünün ortaya çıkmasındaki rolü, işlevi; su etrafında Türk kültür coğrafyasında meydana gelen bazı inançlar araştırmada öne çıkan konulardır. Çalışma suyun yaratılış döneminden günümüze kadar gelen kültürel
anlamdaki hikâyesinin bir özetidir.
2. Türk Yaratılış Mitlerinde Su

Kozmogoni başlığı altında toplanan ve evrenin nasıl yaratıldığını anlatan
mitler diğer mit türleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Geçmişi eskilere dayanan, zengin kültürel unsurlara sahip her toplumda evrenin oluşumunu, insanların tarih sahnesine çıkışını, tanrılarla ilgili telakkilerini
anlatan mitlere rastlanmaktadır. Yüksek kozmogonilere sahip milletlerin
düşüncelerinde buna bağlı zenginlik ve derinlik görülmektedir. Türkler
köklü geçmişe sahip, geniş coğrafyalarda yaşamış, çok sayıda mensubu
bulunan kadim bir millet olarak çok sayıda mitik anlatıya sahiptir. Bu anlatılar içinde Türklerin yaratılış öyküsünü anlatan en önemli metinlerden
ikisi W. Radloff ve V. İ. Verbitskiy tarafından Altay Türklerinin yaratılış
inançlarını anlatan öykülerdir.
Mitolojik metinlerin birçoğunda evrenin yaratılışı ile su arasında yakın
bir ilişki görülmektedir. Bu metinlerde su, çeşitli sembolik anlamlar taşımaktadır. Öncelikle su yaşamsal temel kaynaktır. İnsanlarla beraber
maddi ve manevi kirlerden temizlenme aracı olarak arınma işleviyle
karşımıza çıkan su, bunun yanı sıra canlıların yenilenmesini sağlayan bir
güçtür (Türkmen, 2013: 13). Mayalara göre, evrenin başlangıcında sadece su vardır. Fin Destanı Kalavela’da yeryüzünü yaratan Luonattar başlan595
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gıçta her yeri kaplayan suyun üzerinde uçmaktadır. Sümer mitolojisinde
ilk başlangıçta sadece deniz vardır. Kızılderili mitolojisinde yaratıcı güç
Maheo önce tuzlu suyu yaratır. Slav mitlerinde başlangıçta her yer suyla kaplıdır (Dilek, 2018: 66). Sibirya halklarından Keltlerde, Mansilerde,
Nganasanlarda ilk başta yalnız su bulunduğu, bütün varlıkların sudan çıktığı düşüncesi vardır. Mısır, Hint mitolojilerinde de su ilk unsurdur (Bayat,
2007: 88). Bennzer biçimde Asya’da birçok kültürde ilk madde olarak su
görülmektedir. Taoizm inancında deniz, okyanus gibi büyük su kitlelerinin kıyıları yoktu. Brahmanizm inancında suların üzerinde dünyanın
yumurtası bulunmaktadır. Çinlilere göre suda kaos ve belirsizlik vardır.
Avustralya ve Asya halklarında suda kozmik gücün olduğuna inanılmıştır. Musevi ve Hıristiyan geleneğinde su, yaratılışın kökenidir (Türkmen,
2013: 14).
Su yaratılış mitlerinde en önemli unsurlardan biri olduğu gibi eskatolojik
mitlerde de ana unsurdur. Birçok kıyamet öyküsünde dağların sarsılması,
göklerin yırtılması, ay ve güneşin kararmasıyla beraber denizlerin dalgalanıp dibinin görünmesinden söz edilir. Altay Tufan efsanesi, Nuh Tufanı
ile büyük benzerlikler taşımaktadır. Bu efsanede sel bütün yeri kaplar.
Deniz, yeryüzünün efendisi olur. Tanrı Ülgen, Nama adlı iyi bir adama, bir
tahta sandık yapmasını emreder. Nama sandığı yapar; ailesini ve çeşitli
hayvanları alarak sandığa girer. Büyük bir sel olur, her taraf sular altında kalır. Nama sandığın penceresini açıp baktığında gökyüzü ve sulardan
başka bir şey göremez (Çoruhlu, 2006: 134). Hemen hemen bütün tufan
öykülerinde insanlığın yaratılmış olduğu suya tekrar döndüğü ve yeni bir
yaratılışın olacağı fikri vardır.
“… ister antropolojik anlamda, isterse kozmik anlamda olsun
suya batmak, kesin bir yok oluş olmayıp basitçe, yeni bir yaratılışın, yeni bir hayat veya yeni bir insanın takip ettiği kaosta, gerek kozmik oluşuna, gerek biyolojik oluşuna gerekse
de kurtarıcı oluşuna bağlı olarak tekrar geçici bütünleşmeyi
ifade eder” (Eliade, 2005: 255).

Suyun temel işlevi yaratılışa öncülük etmek ve bu işi tekrar tekrar sağlamaktır. Su bir yaratılışı, yeniden dünyaya gelişi simgelediği gibi ölümün
de sembolüdür. Su ile kurulan her türlü ilişki nesnelere canlılık kazandırıp kendisini yenilemesini sağlarken ondan uzaklaşma benzer biçimde
ölüme yaklaştırmaktadır (Oymak, 2010: 37). Su ölümsüzdür, sudan ayrılan her varlık kutsal gücünü kaybeder, belirli bir ömre sahip olur.
Ünlü araştırmacı V. İ. Verbitskiy tarafından Altay Türklerinden derlenen
Altay yaratılış mitine göre evren ilk olarak sadece sudan ibarettir. İlk zamanlarda ne yer ne de gök vardır. Her taraf tamamen sularla kaplıdır. Tan596
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rı Ülgen ucu bucağı görünmeyen su üzerinde uçmakta, konacak bir yer
aramaktadır. Sonunda gönlüne kutsal bir ilham gelir ve sudan çıkan bir
taşın üzerinde dinlenmeye başlar. Ülgen bir taş bulduğu içi rahat etmiştir.
Onun artık dinleneceği, tutunacağı bir yeri olmuştur. Ülgen bir dünya yaratmak ister. Burada ona aklı Ak-Ana verir. Ak-Ana su içinde yaşamaktadır. Suyun içinden çıkan Ak-Ana, Ülken’e ne yapmasını gerektiğini söyler.
Ülgen bundan sonra “Yaratılsın yer!” der. Bu dilek sudan yerin yaratılmasını sağlar. Sonra gök yaratılır (Ögel, 1998: 432-435). Altay Yaratılış mitine göre dünya, altı günde yaratılmıştır. İnsanın yaratılışı da suyla yakın
ilgilidir.
Dünyanın yaratılışı ile ilgili Yakut Türkleri arasında derlenen kısa mit
örnekleri, Altay yaratılış mitine benzerliğiyle dikkat çekmektedir. Bu öykülerde de her tarafı kaplayan deniz (su) motifi bulunmaktadır. Bu mitlerden birine göre büyük yaratıcı Ürüng-Ayıg-Toyon geniş bir denizin üstünde bir köpük görür. Bu, su dibinde yaşayan şeytandır. Şeytan, Tanrı’nın
isteğiyle sudan bir toprak parçası getirir. Yeryüzü Tanrı’nın attığı bu topraktan yaratılır. Seroşevskiy tarafından derlenen başka bir mitte de benzer biçimde su dibinden çıkarılan topraktan dünya yaratılır. Yakutlara ait
balıkçıl kuşu efsanesinde de Tanrı bir dünya yaratmağa karar verdiğinde
yaban ördeğinin suyun dibinden getirdiği çamurla dünyayı yaratır (Ögel,
1998: 448-449).
Orta Asya ve Sibirya’da yaratılış mitleri arasında en ayrıntılı olanı W.
Radloff tarafından derlenmiştir. Mit, Altay Türklerine aittir. Ögel’e göre
bu metin üzerinde iki başlıca etkiden söz edilebilir: İlki İran kültür tesiri,
ikincisi de Mani dinidir. Mitte İran tanrılarının yanında Tevrat’ta geçen
Hz. Âdem ve onunla ilgili hikâyeler de geçmektedir. Ancak bu yaratılış
miti eski Türk ve Sibirya mitolojisinin ana çizgilerini taşımaktadır (Ögel,
1998: 419-420). W. Radloff tarafından derlenen Altay yaratılış mitinde
de önceki öykülerde olduğu gibi su, dünyanın yaratılışında en önemli unsurdur. Mite göre yerin yer olduğu zamanda her taraf sularla kaplıdır. Ne
gök ne ay ne de güneş vardır. Tanrı insanla beraber su üzerinde uçmaktadır. Mitte ilgi çekici motiflerden biri insanın Tanrılık iddia etmesi üzerine
Tanrı’nın kızması, Tanrı tarafından sulara gömülerek cezalandırılmasıdır.
İnsanoğlunun yalvarması üzerine Tanrı onu kurtarır. Burada su aynı zamanda bir cezalandırma aracıdır. Bu mitte de dünya suyun dibinden çıkarılan toprakla yaratılır (Ögel, 1998: 452).
Burada ilgi çeken özelliklerden biri Tanrı’nın yarattığı dünyanın ilk başta
dümdüz olmasıdır. İnsanoğlunun Tanrı’dan gizlice getirdiği toprağı tükürmesiyle tepeler, dağlar oluşur. İnsanoğlunun Tanrılık iddiası onu, şeytan yapmaktadır. Önceki destanlarda suyun dibinden çıkarılan toprakla
yaratılan insan, bu öyküde dalsız budaksız bir ağaçtan türer. Potanin tara597
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fından derlenen başka bir mitte de diğer öykülere benzer biçimde Büyük
Ülgen, insanoğlunun suyun dibinden getirdiği toprakla dünyayı yaratır
(Ögel, 1998: 466). Anuçin tarafından derlenen bir Yenisey yaratılış öyküsünde ise Tanrı yerine şaman vardır. Yalnızca dalgalanan bir denizin olduğu bir zamanda büyük şaman, balıkçıl kuşunun denizin dibinden getirdiği
toprakla dünyayı yaratır (Ögel, 1998: 466-467). Tüm bu yaratılış öykülerinde evren yaratılmadan önce sadece su vardır; evren ve diğer varlıklar
sudan çıkarılan toprakla yaratılmaktadır.
3. Yaratılış Mitlerinden Halk İnançlarına Suyun Sembolik Anlamları

Suyun varlıkların özü olması Türk kozmogonisinin temel niteliklerinden
biridir. Türk mitolojisinde suyun varlığı, Tanrı’nın düzeni oluşturma çabasını, başlangıcı harekete geçirme isteğini bildirmektedir (Bayat, 2007:
88). Su, bütün varoluşun kaynağı, bütün dünyanın temeli, sonsuzluğun
simgesi, tedavilerin esasıdır. Canlı olan her şey, varlığını suya borçludur.
Su, bütün canlı organizmalarda bulunur. Bilim de suyun olmadığı yerde
hayatın olamayacağını kabul etmektedir. Suyun bir şekli yoktur, gücüyle
önüne çıkan her şeyi yutar. Tüm kozmik yaratılışın temel kaynağıdır. Canlıları içinde besleyen su, tüm nesnelerin oluştuğu temel varlıktır. Dünyanın yok olmasıyla tüm varlıklar tekrar aslı olan suya dönecektir (Eliade,
2005: 225).
Su, mitolojik dünya tasarımında ebedi başlangıcı, kaosu bildirmektedir.
Yaratılışın başlıca unsuru olan su, ilk başlangıca bağlıdır ve ilk kaosu anlatır. Su şekilsiz yapısı, her yere akabilmesi, her tarafı kaplaması, gökten
yağması, yerden çıkması gibi nitelikleriyle kaosun temsilcisi olarak görülmüştür. Yaratılış anında suyun içinden çıkarılan toprakla evrenin yaratılması, kaosun kozmosa dönüşümünü sağlamıştır. Su, zamanın mecazıdır.
Su aynı zamanda dirilik, ebedi yaşam ve ölümsüzlük verme nitelikleriyle
“hayat suyu”nda kendisini göstermektedir. Korkut Ata, “Suya ecel gelmez”
atalarsözüne göre ölümün ulaşmayacağı bir yer olarak suyun üzerine
seccadesini serer. Su, Korkut Ata için ölümden kaçmanın, ölümsüzlüğe
ulaşmanın aracıdır. Sularda yaşayan varlıklar yaşlanmaz, hastalanmaz
ve çirkinleşmez. Ölüm suda yaşayan varlıklardan uzaktır. Su hayat verici
özelliğiyle mitolojik düşüncede ana rahminin de sembolüdür. Çocuk da
evrenin ilk yaratılışında olduğu gibi dünyaya gelmeden önce su ile çevrelenmiştir. Su aynı zamanda bu dünya ile yer altı dünyasının sınırıdır (Beydilli, 2015: 502-505).
Orta Asya mitolojilerinde her şeyin başlangıcı sonsuz bir denizdi. Su, toprak ve yerden daha önemli bir unsurdu. Uçsuz bucaksız okyanus motifi
birçok yüksek kültüre sahip milletin mitolojisinde vardır; ancak anlayış
ve nitelik bakımından farklılıklar içermektedir (Ögel, 1998: 474). Eski
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Türklerde yer-su inanışı vardı. Orhun Abidelerinde “yağız yer” ile “mavi
gök” kelime grupları beraber geçmektedir. Mavi gök tamlaması “Gök Tanrı”yı; yağız yer ise “Yer-su Tanrısı (ve ruhları)”nı ifade etmektedir. Yer-su
ruhları ise tüm canlıların yaşam mekânı olan yeryüzünü anlatmaktadır.
Bu ruhlar dağ eteklerinde, nehir kaynaklarında, denizlerde oturmaktadır.
İnsanlarla ilgili birçok şeyi düzenler. Hayvanların çoğalması sağlar, sağlık
verir, kötülüklerden korurlar. Bunlar iyi ruhlar zümresindendir (Çoruhlu,
2006: 33-34).
Yer-sular, kutsal varlıklardı ve vatan anlayışıyla yakın ilişkilidir. Türklerin
yaşadığı yerlerdeki dağlar, sular, ormanlar birer ruhun adını taşır. Bunlar
arasında yer-sular, insanlara yakın yerlerde, onlarla birlikte bulunmaktadır. İnsanlar herhangi bir aracı olmadan bunlarla doğrudan ilişki kurabilmektedir. Bu nitelik Türkler ile vatanları arasında ilahi bir bağ kurmuştur.
Tanrı’nın kağanları Türk milletinin başına getirmesinin nedeni “zaptettiği
topraklar[ın] ve sular[ın] sahipsiz kalma[ması]” (Tekin, 2010: 57) içindir.
Türk milleti, yer-su ruhları ile korunan/bakılan yerini ve yurdunu bırakıp
gitmemelidir. Bu, Tanrı tarafından Türk milletine yapılan bir buyruktur.
“Yukardaki Türk tanrısı (ve) Türk kutsal yer ve su (ruhları) şöyle yapmışlar: Türk halkı yok olmasın diye, halk olsun diye, babam İlteriş hakanı
(ve) annem İlbilge Hatunu göğün tepesinden tutup (daha) yükseğe kaldırmışlar muhakkak ki” (Tekin, 2010: 27). Kut sahibi bir hakana ihanet
etmeyi, görevini yerine getirmemeyi “yukarıdaki Tanrı, (aşağıdaki) kutsal
Yer (ve) Su (ruhları)” (Tekin, 2010: 63) tasvip etmez. Türklerde yer ve
sular canlı varlıklar olarak gerektiğinde onların yardımına gelmektedir.
Çay, ırmak, göl gibi suların bulunduğu yerler, bir cana (ruha) sahiptir ve
yaşayan varlıklardır.
Gökyay (2000: CCXCII) Türklerin kutsal saydığı sulara taptıklarını ifade
eder. Kimeklere göre İrtiş Irmağı onların tanrısıdır. Kimekler bu ırmağa
büyük saygıda bulunmuş, ona secde ederek tapmışlardır. Amu-derya,
Sır-derya bölgesinde yaşayan Türk kitleleri ölülerini suya gömmüşlerdir.
Onların inancına göre su, insanları günahlarından arındırmaktadır. Ayrıca suyla gelen ölüm, diğer ölüm türlerinden daha değerlidir. Suyun kutsal
niteliği Türkçede söylenen “su gibi aziz olmak, suyun başını devler tutmak” deyimlerinde de görülmektedir.
Dede Korkut hikâyelerinde Salur Kazan suya karşı soylama söyler (Ergin,
1997: 101), Dirse Hanın hanımı, oğlunu bulmak için “kuru kuru çaylara
su sal”ar (Ergin, 1997: 87), Begil “akındılu görklü suyı delüp dünin kiç”er
(Ergin, 1997: 218). Korkut Ata, Kazak-Kırgız baksılarının piridir. Baksılar kopuzlarıyla ruhlarını çağırırken “su ayağı Er Korkut’tan yardım ister
(İnan, 1998b: 168).
Türkler suyu, kuvvet ve bereket kaynağı olarak kabul etmiştir. O, aynı za599
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manda kahredici ve koruyucu bir tanrıdır. Altayların “su tanrısı” vardı.
Yakutlarda suların bir ruhu vardır ve adı “Garan”dır (Uraz, 1967: 132).
Sudan çıkan atlar, kıymetli ve cins atlardır. Köroğlu’nun meşhur Kırat’ı sudan çıkmıştır. Sudan çıkan at motifine bugün dahi Anadolu’da Kars, Artvin, Erzurum gibi illerde rastlanmaktadır (Elçin, 1997: 505-506). Türkler
akarsulara ant içmiştir. Burada “ant içmek” deyimi yapılan andın/yeminin
suyla yakın ilişkisini göstermektedir. Kırgız-Kazaklarla Kalmuk-Torgavutlar arasında 1759-1760 yılında yapılan barış antlaşması Bulanık denilen
“su kıyısında” boz aygır, kara başlı koç kurban edilerek ellerin kana batırılmasıyla yapılmıştır (İnan, 1998a: 319).
Tüm varlıkların kökeni suya dayanırken bu durum, onun evrenin simgesi
olarak kabul edilmesini de sağlamıştır. Tedavi etme işleviyle birçok kültürde kutsal büyü ve hekimliğin de kaynağıdır. Su hastalıkları tedavi eder,
varlıkları canlandırarak gençleştirir, onlara sonsuz yaşam sağlar (Eliade,
2005: 231). Günümüzde Anadolu’da suyun şifa kaynağı olarak kullanıldığı görülmektedir (Oymak, 2010: 45-46). Kırgız ve Kazak Türklerinde su,
çocuk sahibi olmada önemli işlevler yüklenir. Çocuğu olmayan kadınların
yaptıkları pratiklerden biri de bir su kaynağının yanında geceleyerek ona
kurban sunmalarıdır (İnan, 1998d: 258). Anadolu Yörükleri’nde kısır kadınlar, çocuk sahibi olmak için nisan ayının yağmurunu içer. Suyun kısırlığı giderici niteliğine Azerbaycan’da da rastlanmaktadır. Burada çocuğu
olmayan kadınlar, kutsal mağaraların tavanlarından damlayan suları içerek, duvarlardan akan suya karınlarını sürerek çocuk sahibi olacaklarına
inanır. Benzer biçimde Amuderya Irmağı’nı geçen genç kadınlar, su iyelerinin yardımıyla çocuk sahibi olacaklardır (Beydilli, 2015: 503).
Suyun hayat, güç, ebedilik, dayanıklılık verdiğine inanılmıştır. Suyla temas
bir yenilenmeyi/tazelenmeyi ifade etmiştir. Kutsal olarak kabul edilen suya
ulaşmak kolay olmamakta, su çoğu zaman bir canavar veya kutsal bir varlık
tarafından korunmaktadır. İnan (1998c: 350) Başkurt folklorunda “semrük” adlı iki başlı bir kuştan söz eder. Bu kuş, kişi dilince konuşur. Sularda
bulunan ejderhaları kapan bu kuşun mekânı Kaf Dağı’dır. Bu kuş “mengü
suyu”nu yani “ölmezlik/ölümsüzlük suyu”nu içtiğinden ölümsüzdür.
Kuran-ı Kerim’de yer ile gök bitişikken her şeyin (aynı zamanda insanın)
sudan yaratıldığı ifade edilir: “İnkâr edenler, göklerle yer bitişikken, bizim
onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?” (Enbiya/30).
İslamiyet’te zemzem suyu kutsaldır. Zemzem’in tevekkül ve güven niyetiyle içildiğinde birçok fayda ve bereket getirdiğine inanılmaktadır. İslam
inancında zemzem yeryüzünde bulunan suların en hayırlısıdır, açlığı giderir, şifa ve bereket kaynağıdır (Ata, 385-386). İslam kültüründe varlık
âlemi “anasır-ı erbaa” adı verilen toprak, hava, su ve ateşten ibarettir. İn600
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sanların mizaç ve karakterleri üzerinde bu unsurlar hâkimdir. Her unsur
farklı bir tabiata sahipken suyun tabiatı yaşlıktır (Pala, 1995: 37). Tasavvufi düşüncede ise bu dört unsur, nefsin dört mertebesini ifade eder. Ateş,
nefs-i emmâreyi; hava, nefs-i levvâmeyi; toprak, nefs-i mutmainneyi; su
ise nefs-i mülhimeyi temsil etmektedir (Ateş, 2005: 40-41). Nefs-i mülhime, nefsin üçüncü makamıdır. İlham ve keşfe nail olan nefistir. Nefis
burada iyiden kötüyü ayıracak dereceye ulaşmıştır. Burada nefis ruhlar
âlemine yönelmiş, aşk halindedir. Allah’tan başka her şeyden uzaklaşır
(Cebecioğlu, 2009: 475).
Yunus Emre, anasır-erbaa’dan doğduğunu şöyle ifade eder:
“Dört türlü nesneden hâsıl bilün benem uşda delîl
Odıla su toprag u yil bünyâd kılan Yezdân benem”
					
(Tatçı, 1997: 295).

Türkler çok akıllı olmayı büyük denizlere veya göllere benzetmişlerdir.
“Aklı deniz gibi, bilgi denizi” ifadeleri bu düşüncenin yansımalarıdır. Kaşgarlı Mahmud “köl-irkin”i “onun zekâsı bir gölete dolan sular gibi birikmiş
ve çoktur” (2005: 291) şeklinde tanımlar. Kozmik hafızada su, bilgidir. Bilginin var olmaya başladığı zaman, yaratılış gerçekleşmektedir. Tasavvufi
düşüncede umman/okyanus ermişliğin, bilginin sembolüdür.
“Diğer yandan örnek/model insanların elinden su içilir, yolculuğa çıkanlar su gibi gidip su gibi gelmeleri için arkalarından su dökülerek uğurlanır, korkulu rüyalar suya anlatılır,
ruhî sıkıntısı olanlar su atlarsa iyileşir, büyü-sihir maddeleri
ve hıdrellezde dilek mektupları suya atılır, ölmek üzere olan
insanlara son nefeste su verilir” (Yeniterzi, 2013: 78).

4. Sonuç

Mitolojik metinlerin birçoğunda evrenin yaratılışı ile su arasında yakın
bir ilişki görülmektedir. Türk yaratılış metinlerinde de su ile evrenin yaratılışı arasında yakın ilişkiler göze çarpmaktadır. Su, yaratılış mitlerinde
olduğu gibi eskatolojik mitlerde de ana unsurdur. Suyun varlıkların özü
olması, Türk kozmogonisinin temel niteliklerinden biridir. Türk mitolojisinde suyun varlığı; Tanrı’nın düzeni oluşturma çabasını, başlangıcı harekete geçirme isteğinin bir ifadesidir. Su, bütün varoluşun kaynağı, bütün
evrenin temeli, sonsuzluğun simgesi, tedavilerin esasıdır. Yaratılışın başlıca unsuru olan su, ilk başlangıca bağlıdır ve ilk kaosu anlatır. Su şekilsiz
yapısı, her yere akabilmesi, her tarafı kaplaması, gökten yağması, yerden
çıkması gibi nitelikleriyle kaosun temsilcisi olarak görülmüştür. Yaratılış
anında suyun içinden çıkarılan toprakla evrenin yaratılması, kaosun kozmosa dönüşümünü sağlamıştır. Su yaratılış anındaki kutsal ve temel işle601
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vini sonraki dönemlerde meydana gelen çeşitli halk inançlarında koruyarak sürdürmüştür. Eski Türklerde geçmişten günümüze kadar süregelen;

• Üzerinde yaşanılan yeri temsil eden ruhların varlığına dayanan “yer-su”
inanışı,
• Kutsal sayılan sulara saygı duyma, bazı topluluklarda tapınma, dua
etme, kurban sunma,
• Sular üzerine yemin/ant içme,
• Kutsal büyü ve tıbbın kaynağı, tedavi etmede şifa kaynağı olarak görme,
• Sudan evlat edinme,
• İnsanoğlunun ölümsüzlük arzusuna bağlı olarak hayat suyunu görme,
gençleştirme, sonsuz hayatı sağlama,
• Örnek/model insanların elinden su içme, yolculuğa çıkanların arkalarından su dökme, korkulu rüyaları suya anlatma, insanlara son nefeste su
verme… gibi inançların kaynağında, yaratılış esnasında varoluşun kaynağı olarak suyu görme inancı bulunmaktadır.
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Öz: İnsanlık tarihinin ortak hafızasını oluşturan öğelerden birisi, sosyo-kültürel hayatta zamanla oluşan veya oluşturulan mitlerdir. Şifahi kültürlerde ve yazınsal metinlerde yer edinen mitlerin gerçekliği sorunu, araştırmacıların dikkatini çekmiş ve
incelemelere konu olmuştur. Bu anlamda İslam kültür mirasının önemli bir ayağını
oluşturan tefsir literatüründe de birtakım mitolojik anlatılar yer almıştır. Bazı ayet
yorumlarına yansıyan bu mitlerden biri, ‘Ûc b. ‘Unuk’tur. Hz. Âdem’den Hz. Musa dönemine kadar yaşadığı ifade edilen ‘Ûc b. ‘Unuk’a yönelik olağanüstü tasvirler yapılmıştır. İşte bu araştırmada söz konusu mitolojik kişiliğin ayet yorumlarına yansıma
boyutu irdelenecek ve dini metinler açısından otantikliği sorgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mitoloji, ‘Ûc b. ‘Unuk, Nuh tufanı, devler
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REFLECTION OF ÛC B. UNUK’S ON TAFSÎRS AS A
MYTHOLOGICAL FIGURE

Abstract: One of the elements that make up the common memeory of the history of
humanity is the myths that are formed or create over time in socio-cultural life. The
question of the reality of myths which took place in oral cultures and literary texts attracted the attention of researchers and became the subjects of studies. In this sense,
there are several mythological narratives in the tafsîr literature which constitues an
important pillar of Islamic cultural heritage. One of these myths is Ûc b. Unuk which
reflected in some verses interpretations. Extraordinary description have been mad
efor the Ûc b. Unuk who was said to lived from Hz. Âdem period to Hz. Musa period. In
this research, the dimension of reflection of the mentioned mythological personality
will be examined and authenticity will be questioned in terms of religious texts.
Keywords: Mythology, Ûc b. Unuk, the flood, giants
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1. Giriş
Mitolojinin tarihi, insanın yeryüzüne gönderilişiyle neredeyse yaşıt
denilebilecek bir geçmişe sahiptir. Çünkü her toplum, hayata dair duygu
ve hislerini dile getirirken birtakım korkulara ve sevgilere sahip olmuştur. Kendilerini büyük ölçüde etki altına bırakan bu hisler, kimi zaman
gerçek hayatta karşılık bulurken; kimi zaman da bu etkilenme boyutunu
tanımlamada zorlandıkları ve üstesinden gelemedikleri de olmuştur. Zaman içerisinde toplumsal hafıza, mitlerle bezenmiş duygu ile reel hayat
arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik bazı mistik ve mitolojik yorumlara
gitmiştir. Bu nedenle bütün medeniyetlerin sözlü ve yazılı kültürlerinde
mitolojik birtakım unsurlara rastlamak mümkündür.
Dünyanın farklı coğrafyalarında farklı kişilerin aynı mitolojik
olayları dile getirmeleri, farklı coğrafyalarda pek çok peygamberin gelmesiyle açıklanacağı gibi, düşüncelerin kıtalar arası
yolculuğuyla da açıklanabilir. Mitolojik metinleri okurken
dikkat çeken noktalar, bunların kutsal anlatılarla çok sıkı bir
benzerlik göstermesi, ister Yahudiler gibi gezgin milletlerin,
isterse adı bizce bilinmeyen peygamberlerin anlatımları olsun, mitlerin kutsal vahyin bozulmuş bir şekli olduğu fikri ağır
basmaktadır (Tökel, 2009, Milel ve Nihal Dergisi, 6/1, s. 170).

Nitekim mitolojilerin ortaya çıkışıyla ilgili olarak ileri sürülen dört teoriden biri, Scriptural Theory adını taşımaktadır. Bu teoriye göre mitler
köken olarak kutsal kitaplardaki anlatılara dayanmaktadır.
Bu açıdan Yahudilerin tarih boyunca hemen hemen dünyanın
her tarafına sürülmüş olması, dinlerine çok sıkı bir şekilde
bağlı olmaları, kitaplarına çok önem vermeleri, bu hikâyelerin hemen her yerde yayılmasına sebep olduğu söylenebilir
(Tökel, 2009, Milel ve Nihal Dergisi, 6/1, s. 167).

Bu dini metinlerdeki anlatılar, muhatapları nezdinde bir takım abartı
ve yanlış algılarla orijinal halleriyle muhafaza edilmemiş ve yerel birtakım etkilerle mitolojilere dönüşmüştür. Bu anlamda bazı dini ve edebi
metinlerde herhangi bir nesne veya olayın büyüklüğünü ve önemini ifade
etmek için olağanüstü varlıklar üzerinden mitolojik tasvirler yapılmıştır.
Dünya kültür tarihine bakıldığında bu mitolojik tasvirlerin bütün kültürlerde olduğu gibi İslam kültür geleneğinde de yer almıştır.
İslam literatürü açısından mitolojik anlatıların en fazla varlık gösterdiği alan, Kur’an kıssalarında mücmel ifade edilen kimi durumların somutlaştırılmaya çalışıldığı metinlerdir. Ancak Kur’an’da tarihi kıssalar,
hedeflenen amaca uygun yardımcı bir unsur olarak kullanılmıştır. Amacı
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doğrultusunda olayın sadece bir yönünün sunulması ve ayrıntılı anlatımlara yer verilmemesi, muhatapları nezdinde merak duygusunu uyandırmıştır. Bu merak duygusunun bir sonucu olarak ilgili tefsirlerde icmali anlatımların tafsiline yönelik birtakım gereksiz ve olağanüstü açıklamalara
gidilmiştir. Bu anlamda tefsir literatüründe Kur’an ve sahih hadis açısından doğruluğu tartışmalı ve hatta zaman zaman kabulü mümkün olmayan ayrıntılı haberler yer almıştır. Dini bilgi referanslarımız açısından bu
haberlerin kaynağı araştırıldığında, o günün dünyasında farklı kültürlerden aktarılan bilgiler olduğu görülmektedir. Alınan bilgiler, kültürler arasında oransal paylaşıma tabi tutulduğunda ise büyük bir yekûnun, Yahudi
şifahi kültürünün ürünü olan Talmut ve Tevrat’a yönelik yorumlar olduğu
anlaşılmaktadır. Diğer kültürlerin buradaki oransal azlığından dolayı tefsir eserlerinde aktarılan bu anlamdaki bilgiler, Yahudi kültür geleneğine
nispetle İsrailiyat kavramıyla ifade edilmiştir (Ebu Şeybe, 1971, s. 13-14).
Yahudi kültür geleneğinin ürünü olan birtakım mitler, tefsir literatürüne
yansımış ve bazı ayet yorumlarına konu olmuştur. Bu kültürün bir yansıması olarak ‘Ûc b. ‘Unuk, olağanüstü fiziksel özellikleriyle Arap edebiyatı
ve tefsir literatürüne konu olmuş mitolojik bir kişiliktir.
Mitolojiye göre Hz. Âdem’in en güzel kızlarından bir olan ‘Ûc’un annesi ‘Unuk, oğlunu babasının evinde doğurmuştur. Uzunluğu sekiz yüz zira‘
(yaklaşık 400 metre), diğer bir aktarıma göre ‘Ûc b. ‘Unuk’un boyunun 3
bin üç yüz zira‘ olduğu şeklindedir. Enine genişliği dört yüz zira‘ (yaklaşık 200 metre) ve ömrü ise 3600 sene gibi olağanüstü özelliklere sahip
olduğu ifade edilmektedir. Öyle ki denizin derinliklerinden balığı çıkarır,
göğe doğru yükselterek güneşin sıcaklığında pişirir ve yerdi. ‘Ûc b. ‘Unuk,
kendisi gibi zalim devlerden oluşan Şam diyarının Eriha denilen bölgesinde zalim bir kral olarak hüküm sürmüştür. İnanmadığı halde Hz. Nuh’un
gemisine binmek istemiş ancak “seni bindirmekle emr olunmadım, uzaklaş
benden ey Allah’ın düşmanı” cevabını Hz. Nuh’tan almıştır. Yine aynı mitolojiye göre gerçekleşen mücadelede Hz. Musa’nın eliyle öldürülünceye
kadar hayat sürdüğü ifade edilir. Dolayısıyla hayat serüveni bin asırlarla
ifade edilebilecek derece uzun olduğu, başta Hz. Âdem, Hz. Nuh ve Hz.
Musa olmak üzere birçok Peygamber’in devrinde yaşadığı bildirilmektedir (el-İsfahânî, t.y., I, 1519-1520; Usta, 2015, s. 53-54).
Bu mitolojik figürün tefsir yorum kültürüne yansıma boyutuna bakıldığında Hz. Nuh ve Hz. Musa kıssaları bağlamında ortaya çıktığı görülecektir.
2. Hz. Nuh Dönemi:

Hz. Nuh, peygamberlikle görevlendirilmesiyle birlikte dokuz yüz elli
yıl boyunca ilahi mesajları kavmine duyurmuş ve reddetmeleri halinde
başlarına büyük bir azabın geleceğini bildirmiştir. Nitekim onlara, ‘ger608
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çekten ben, acıklı bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum’ (Hûd,
11/26) demiştir. Ancak bütün ısrarına ve gayretine rağmen Allah’ın dinini kabul edip iman edenlerin sayısı çok az olmuştur. İnsanların çoğu
Hz. Nuh’u delilik ve yalancılıkla itham ederek kendilerine gönderilen dini
inkâr etmişlerdi. Bunun üzerine inananları koruyacak bir geminin vahiy
kontrolünde yapılması istenir ve çok yakında Allah’ın azabıyla onların
kesinlikle boğulacakları vahyedilir. Derken yerden sular fışkırır, göğün
kapıları açılır ve sular yeryüzünde takdir edilen düzeye kadar yükselir
(Hûd, 11/25-39; Ankebut, 29/14-15; Kamer, 54/9-12). Dalgalar arasında yüzen gemi ve Hz. Nuh’un oğlunun boğulma anı ise ilgili ayetlerde şu
şekildeki bir tabloyla sunulmaktadır. “Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında
onları götürüyordu. Nuh, gemiden uzakta bulunan oğluna: Yavrucuğum!
(Sen de) bizimle beraber bin, kâfirlerle beraber olma! diye seslendi. Oğlu:
Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, dedi. (Nuh): “Bugün Allah’ın
emrinden (azabından), merhamet sahibi Allah’tan başka koruyacak kimse
yoktur” dedi. Aralarına dalga girdi, böylece o da boğulanlardan oldu”(Hûd,
11/42-43).
Bu ayetlerin tefsirinde İ�mam Taberî�, ehl-i Tevrat’a nispet ederek suyun
yükseldiği seviyenin dağların zirvesinden on beş zira‘ kadar daha yüksekte olduğunu ifade etmektedir. Devamında Taberî�, tufanda yeryüzünde
bulunan bitki ve ruh sahibi tüm canlıların yok olduğunu; ancak Hz. Nuh
ve onunla beraber gemide bulunanlar ile ehl-i kitabın iddia ettiğine göre
‘Û� c b. ‘Unuk’un kurtulduğunu kaydetmektedir. (Taberî�, 2001, XII, 399)
Taberî�, ‘Û� c’un kurtulduğu iddiasını ehl-i kitaptan naklen aktarır ancak
olumlu ve olumsuz herhangi bir değerlendirmede bulunmamaktadır. Beğavi ve Hazin, bu ayetlerin tefsirinde söz konusu mitolojik kişiliğe yönelik
bilgiyi “ ”قيلifade formuyla tali bir bilgi olarak aktarmaktadır. Bu bilgiye
göre dağları bile geçen bu tufanın ‘Û� c’un ancak dizlerine kadar ulaşmış
ve onun dışında bütün inkârcılar boğulmuştur. İ�ddiaya göre boğulmaktan
kurtuluşunun sebebi, Hz. Nuh’un gemi yapımında kullanılmak üzere sağlam ve uzun kerestelere ihtiyaç duymasıdır. Şam diyarından getirme imkânına sahip olamayan Hz. Nuh için bu keresteleri ‘Û� c taşımış ve bundan
dolayı da Allah onu boğulmaktan kurtarmıştır. (el-Beğavi, 1989, IV, 180;
el-Hâzî�n, 2004, II, 486)
Ayet yorumlarına konu olan bu mitolojik kişilik, birkaç açıdan değerlendirmeye tabi tutulduğunda bunun, sahih bilgi kaynaklı olduğunu söylemek mümkün değildir.
1- Hz. Nuh’un oğlunu inkârından dolayı helak eden Allah’ın, azgın ve
inkârında daha aşırı olan ve peygamberlerle alay eden ‘Ûc b. ‘Unuk’u kurtarması mümkün mü? Çünkü Kur’an’da kıssanın anlatıldığı birçok yerde
sadece Hz. Nuh ve ona inananların kurtarıldığı geri kalanların ise boğulduğu ifade edilmektedir. (Araf, 7/64; Yunus, 10/73; Şuara, 26/119-120;
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Ankebut, 29/15) Ayrıca Hz. Nuh’un, tufanla neticelenen duasında “Ya
Rabbi yeryüzünde dalaşan hiçbir kafiri bırakma” şeklindeki isteğinden de
anlaşılıyor ki ‘Ûc dahil hiçbir kafir boğulmaktan kurtulamamıştır (Nuh,
71/26).
2- Buhari ve Müslim’de geçen sahih bir hadiste Peygamber (sav.) şöyle
buyurmaktadır: Hz. Âdem’i boyu 60 zira‘ olarak yarattı, daha sonraki yaratılmalar günümüze kadar hep eksilerek devam etti. Dolayısıyla söz konusu kıssada ‘Ûc’un boyuyla alakalı aktarılan bilgiler, Hz. Peygamber’den
rivayet edilen bu sahih bilgiyle örtüşmemektedir (İbn Kesîr, (2000), V
151).
3- O gün yaşayan bütün kâfirlerin boğulmasını sağlayacak bir tufanda
müminlerin kurtuluşuna sebep olacak geminin yapımına bir kâfirin katkı
sunması mümkün değildir. Çünkü vahyin gözetiminde yapılan bir gemiye
gerekli olan materyalin de elbette Allah tarafından en kolay şekilde temin
edilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. İnkâr eden kavimlerin helak oluşu anında genellikle Allah’ın peygamberlerine yardımı daha fazla tezahür
ettiğini başka kıssalarda da görülmektedir. Zaten geminin Allah’ın vahyi
ve gözetiminde yapılmış olması yardımın yapıldığının açık bir ifadesidir
(Mü’minun 23/26-27).
4- İnanmadığı halde bir peygambere yardım edenin azaptan kurtulacağı dini nasslar açısından imkân dâhilinde olsaydı, yaşadığı sürece Hz.
Muhammed’i (sav.) koruyan amcası Ebu Talib buna daha layıktı. Ancak
inkâr eden birinin velev ki peygamberin en yakını bile olsa mağfiret ve
bağışlanmaya layık olmadığı açıkça başka ayetlerde ifade edilmektedir
(İbn Kesîr, 1997, II 266-267).
3. Hz. Musa Dönemi

İsrailoğulları, firavunun helakinden sonra Mısır’a yerleştiği bir dönemde Şam bölgesinde bulunan ve mübarek topraklar diye nitelenen şehre girmeleri Allah tarafından istenir. Kaynaklarda girmeleri istenilen mübarek beldenin Eriha denilen Beytü’l-Makdis’de bir yer olduğu ve orada
güçlü ve zorba bir topluluğun bulunduğu ifade edilir. Bu cebbar toplulukla mücadele etmek üzere on iki kabilenin her birinden kabilesi adına kefil
olacak bir temsilcinin seçilmesi Hz. Musa’ya vahyedilir. Bunun üzerine Hz.
Musa, kabilelere vekâlet edecek on iki temsilciyi (nekîb) (Mâide, 5/12)
seçer ve emre itaat edeceklerine dair kendileriyle sözleşme (mîsâk) yapar. Bu mîsâkın akabinde israiloğullarına yönelik Allah’ın emri, aşağıdaki
ayette şu şekilde anlatılmaktadır:
Ey kavmim! Allah’ın size (vatan olarak) yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönmüş
olursunuz. Onlar şu cevabı verdiler: Yâ Musa! Orada zorba bir
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toplum var; onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de hemen gireriz. (Mâide,
5/21- 22) “Ey Musa! Onlar orada bulundukları müddetçe biz
oraya asla girmeyiz; şu halde, sen ve Rabbin gidin savaşın; biz
burada oturacağız” dediler. Musa: “Rabbim! Ben kendimden ve
kardeşimden başkasına hâkim olamıyorum; bizimle, bu yoldan
çıkmış toplumun arasını ayır” dedi. Allah, “Öyleyse orası (arz-ı
mukaddes) onlara kırk yıl yasaklanmıştır; (bu müddet içinde)
yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen, yoldan çıkmış toplum için üzülme” dedi (Mâide, 5/24-26).

Tefsir kaynaklarında söz konusu mitolojik kişiliğin tasvir edildiği bilgiler,
genellikle Mâide sûresinin 22’nci ayetinde geçen “َس ٰى ِإ َّن فِي َها قَ ْوما ً َجب َِّارين
َ قَالُوا يَا ُمو/
Yâ Musa! Orada zorba bir toplum var” ifadesinin yorumu bağlamında serdedilmektedir. Bu mitolojik yoruma göre Hz. Musa ve beraberindeki İ�srailoğulları, ayette kutsal topraklar diye nitelenen ve cebbar/devlerin yaşadığı Eriha/
beytü’l-makdis şehrinin yakınına kadar gelirler. Hz. Musa, devler diyarından
haber getirmek üzere on iki temsilciyi şehre gönderir. Şehre gizlice sokulan
temsilciler, karşılarında cüsseleri büyük ve korkunç insanlar gördüler. Bu esnada meyvelerini toplamak üzere bahçesine giren ‘Û� c b. ‘Unuk, on iki temsilciyi fark edince onları takibe koyulur. Temsilcilerin tamamını yakalayan ‘Û� c,
onları, topladığı meyvelerinin içinde bulunduğu elbisesinin yenine atar. Diğer
bir bilgiye göre başında bir huzme odun bulunan ‘Û� c b. ‘Unuk, onları, odunlarının içine koyarak eve götürür. Yenindeki meyveler veya başındaki odunlar
arasında bulunan on iki temsilciyi karısının önüne atar ve onlarla alay ederek şöyle der: şu bizimle savaşmayı düşünenlere bakın! Bunları ayaklarımla
ezeyim mi, diye karısına sorar. Karısı, hayır onları bırak gitsinler ve burada
gördüklerini kavimlerine anlatsınlar. Bunun üzerine ‘Û� c, onları bırakır ve
temsilciler olup biten şeyleri Hz. Musa’ya anlatırlar (Taberî�, 2001, VIII, 290291; Ebüssuûd, 1971, III, 14).
İlgili tefsirlerde bu ayetin yorumunda temsilcilerin devler diyarında
gördükleri şeylerle alakalı şu bilgiler de yer verilmektedir: Mitolojiye
göre ‘Ûc’un boyu, yaklaşık 3 bin üç yüz zira‘ olduğundan eli bulutlara yetişirmiş. Bazen su ihtiyacını bulutları sıkarak elde edermiş. Denizin derinliklerinden balığı çıkarır, güneşe yakın tutarak pişirir ve yermiş. Onların
bağlarında bulunan üzüm salkımlarını beş kişi ancak taşıyabiliyordu. Bedenî büyüklüklerine doğru orantılı meyveleri de o kadar büyük idi ki narın yarısına beş kişi girebiliyordu. Bu ve benzeri tasvirleri, birçok tefsirde
görmek mümkündür (Taberî, 2001, VIII, 291-292).
Hz. Musa kıssasında söz konusu mitolojinin üzerine bina edildiği “جبّار/
cebbar” kelimesinin Arap dilindeki manası, iki açıdan değerlendirilmiştir.
Biri; bir kimseyi bir şey yapmaya zorlamak ve ona dilediğini yaptırmak an611
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lamıdır. Kelimenin diğer anlam ise ellerin ulaşamayacağı derecede uzun ve
yüksek olan hurma ağacı anlamında ٌ  نخلةٌ جبارةsözünden alınmıştır. Herhangi bir kimse büyük, güçlü ve uzun olduğunda söz konusu hurma ağacına
 رج ٌلifadesi kullanılmıştır. Bu nedenle Hz. Musa’nın
benzeterek ona جبار
ٌ
kavmine göre o zorba topluluk, çok güçlü olduğundan bu şekilde isimlendirilmiştir (Râzî�, 1981, 203).
Taberî, olayı anlatırken herhangi bir değerlendirmede bulunmazken
Alûsî, İbn Kesîr’in kıssaya yönelik eleştirisine yer vermektedir. Buna göre
‘Ûc’un kıssası, peygamberler ve inanlarla alay etmek için Yahudi kültüründe art niyetli insanlar tarafından uydurulmuş aslı olmayan bir hezeyandan ibarettir (Alûsî, (t.y.), VI, 86).
Râzî de ‘Ûc kıssasını müfessirlere isnad ederek diğer tefsirlerde geçtiği
üzere nakleder. İsrailoğulları çölde kırk yıl cezalandırıldıktan sonra Hz.
Musa, beraberindeki inananlarla birlikte cebbarinleri (zorbaları) mağlub
ederek kutsal topraklara girerler. Ancak Râzî, bu bilgileri verdikten sonra
bu olayın bir kıssadan ibaret olduğunu ve işlerin keyfiyetini en iyi bilenin
de Allah olduğunu ifade eder (Râzî, 1981, 201-202).
Yukarıdaki ayetler ekseninde meseleye bakıldığında, girilmesi istenilen mukaddes topraklara girmekten korkarak ahitlerini bozan isarailoğulları cezalandırılmıştır. Oraya girmeleri kırk yıl boyunca yasaklanmış
ve bu müddet içinde yeryüzünde (çölde) şaşkın şaşkın dolaşmışlardır.
Ancak ‘Ûc’a ve ahalisine yönelik yapılan söz konusu nitelemeler ile ‘Ûc’un
öldürülme biçimine yönelik anlatılar, ilmi hiçbir dayanağı olmayan mitolojik bilgilerdir. Dolayısıyla bu mitolojik anlatıların sahih bilgiler olarak
kabul edilmesi doğru değildir (Ebû Hayyân, 1993, III, 472).
Hz. Musa, kendisine gelen vahye binaen kavminin kutsal topraklara
girmesini emreder. Ancak kavmi, “Yâ Musa! Orada zorba bir toplum var;
onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girmeyeceğiz” şeklindeki karşı
çıkmıştı. Şayet ‘Ûc b. ‘Unuk ve kavmi, rivayetlerde anlatıldığı vasıflara sahip bir topluluk ise, normal bir insan cinsinin onunla mücadele etmesi
mümkün değildir. Kıssanın bu haliyle kabul edilmesi durumunda, israiloğullarının güç/takat yetirilemeyen bir şeyle sorumlu tutulmaları sonucunu gerektirir ki bu da onları, emre isyan etmeleri konusunda mazur
görecektir. Dolayısıyla ‘Ûc b. ‘Unuk kıssasını, İsrail Oğullarının Hz. Musa
başta olmak üzere dönemin peygamberlerine karşı çıkışlarının meşru dayanağını oluşturmaya yönelik uydurulmuş bir kurgu olduğunu söylemek
de mümkündür.
4. Sonuç

Mitolojilerin, tarihi gerçekliği olan veya olmayan mitler üzerinden
kurgulandığı görülmektedir. Yaşandığı toplumlarda ilgili mitlerin, önem612
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li olaylarla bağlantısı kurularak tasvir edilmiştir. İnsanoğlundaki merak
duygusunun bir sonucu olarak kişi, etkilendiği ve anlamlandırmada zorlandığı kimi durumlarda, abartılı bazı nitelendirmelerle olayın inandırıcılığını artırma ihtiyacı hissetmiştir.
Hz. Nuh ve Hz. Musa kıssaları üzerinden tefsir metinlerine yansıyan
‘Ûc b. ‘Unuk olayı, değişik saiklerle uydurulmuş israiliyat kaynaklıdır.
Tefsirlerin bir kısmında söz konusu kıssa, herhangi bir değerlendirmeye
tabi tutulmadan aktarılmış; Ebû Hayyân, İbn Kesîr ve Alûsî gibi diğer bazı
müfessirler tarafından ise eleştirilmiş ve bunun uydurma bir kıssa olduğu ifade edilmiştir. Dini bilgi kaynakları ve akli kriterler açısından metin
içinde değerlendirmeye tabi tutulmuş ve olayın doğruluğunun kabul edilmesinin mümkün olmadığı ortaya konulmuştur. Kur’an ayetlerinde yer
alan ve gerçekliği kesin olan iki olay üzerinden mitolojinin kurgulandığı
görülmüştür. Bununla birlikte olayların anlatıldığı metin bağlamına dahi
açıkça aykırılık teşkil eden ‘Ûc b. ‘Unuk miti, gerçekliği olmayan mitolojik
bir anlatıdan ibarettir.
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Öz: George Steiner, Fransız Devrimi’nden Oidipus Kompleksinin genel geçer bir kuram olarak ileri sürülmesine kadar olan aralıkta, Antigone’nin şairler, yazarlar ve filozoflar tarafından ne şekilde ele alındığını incelediği kitabında provakatif bir soru
sorar: “Psikanaliz çıkış noktası olarak Oidipus yerine Antigone’yi alsaydı ne olurdu?”
İşte bu çalışmada bu soru, Freud’un en sadık haleflerinden biri olan Lacan’ın, Antigone okuması üzerinden tartışmaya açılmaktadır. Bu doğrultuda ilkin psikanaliz etiğinin özneyle olan ilişkisi ve bu etiğin yaşamdaki kullanımı ele alınmakta, sonrasında
ise Lacan için psikanaliz etiğinin büyüleyici fakat özdeşleşilemez örneği olan Antigone’nin arzu ve jouissance ile bağlantısı ortaya konulmaktadır. Böylece Antigone’nin
dayanılmaz ihtişamının yarattığı çözümsüz katharsis’in psikanaliz etiğinin “arzunu
terk etme” düsturu ile olan bağlantısı açığa çıkmakta ve bu bağlantı etik ve politik
olanaklar üzerine tartışmayı da mümkün kılmaktadır.
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ANTIGONE IN HER UNBEARABLE SPLENDOR

Abstract: ’’What would psychoanalysis be if it had taken Antigone instead of Oedipus as a starting point?’’ George Steiner asks provocatively in his book in which he
examines how Antigone is discussed by poets, writers, and philosophers in between
the French Revolution and the time when Oedipus Complex is thought as a de facto
theory. Thus, this study discusses the question through the Antigone of Lacan who is
one of the most loyal successors of Freud. In this manner, the relationship of ethics of
psychoanalysis with the subject and the usage of this ethics in life is firstly discussed;
and then, the connection between Antigone, who is a fascinating, yet non-empathetic
example of the ethics of psychoanalysis for Lacan and desire and jouissance is revealed. So, the connection between the impossible catharsis which is created by Antigone in her unbearable splendor and the motto, “abandonment of desire” of ethics
of psychoanalysis is revealed and this connection enables us to discuss the possibilities of ethics and politics.
Keywords: Antigone, Lacan, psychoanalysis, desire, the ethics of desire
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1. Giriş
George Steiner Antigone’nin kültür tarihi boyunca şairler, filozoflar ve
uzmanlar tarafından ne şekilde ele alındığına ilişkin kanonik kitabında,
çeşitli tarih aralıklarını vurgular. 1790 ile 1905 yılları arasında Yunan
dünyasına olan ilginin özellikle Sofokles’in Antigone’sine ve Antigone figürüne yoğunlaştığını belirten Steiner, bu ilginin nedenlerine ilişkin detaylı bir soruşturmayla işe başlar. Fransız Devrimi’nden Oidipus kompleksinin Freud tarafından kuramsallaştırılmasına kadar geçen süreyi
ifade eden bu aralıkta, Antigone’ye dair pek çok farklı okuma ortaya çıkar.
Romantizmin ve trajik felsefi sistemlerin ölüm, varoluş ve insanlık ilgileri
doğrultusunda konumlandırdıkları Antigone, insan doğasının/bedeninin
gizil gücünü barındıran bir figür olarak pek çok farklı okumanın merkezinde yer alır. 1905 yılında Freud Oidipus kompleksi aracılığıyla radikal
arzuyu yataydan dikeye aktardığında ise Antigone gözden yiter ve yerini
babası ve ağabeyi olan Oidipus’a bırakır. Tam da bu noktada “Psikanaliz
çıkış noktası olarak Oidipus yerine Antigone’yi alsaydı ne olurdu?” sorusunu soran Steiner (1996, s. 18), Antigone’den hareket eden bir psikanalizi düşünmeyi olanaklı kılar.
Bu çalışma bu provakatif soruyu Freud’un en sadık haleflerinden olan Lacan’ın Antigone üzerine olan müstakil okumasından hareketle tartışmayı
ve Antigone’nin arzusundan yola çıkacak bir psikanalizin ne gibi olanaklara kapı araladığını tartışmayı amaçlamaktadır. Nitekim Lacan için Antigone bir yandan otonom bir özne olarak simgesele başkaldırmayı öte
yandan arzusunun saflığında jouissance’ı dizginlemeyi salık verir ve psikanaliz etiğinin kategorik imperatifinin yani “arzunu terk etme” düsturunun anlaşılmasını sağlar. Kuşkusuz hareket noktası olarak Antigone’yi
alacak olan bir psikanaliz ölüm, varoluş ve insanlık ilgilerini de kapsayan,
fakat daha ziyade kadınlığın ve arzunun ön planda olduğu bir okuma tarzına işaret eder. Feminist ve psikanalitik ilgiler doğrultusunda Antigone
artık etik ve siyaset içinde kadın cinselliğinin ve dişil arzunun göstereni
olarak anlaşılır. Bu haliyle “Antigone’nin arzusu” ya da “dayanılmaz ihtişamı” etik ve politik olanaklara dair önemli sonuçlar çıkarmayı sağlar.
2. Psikanaliz Etiği

Bu doğrultuda ilkin psikanaliz etiğinin düsturunun ne anlama geldiği ve
bu düsturu anlamanın koşulu olan Antigone’nin, psikanaliz açısından değerinin ne olduğundan bahsetmek gerekmektedir. Bunun için ilkin, psikanaliz etiğinin normatif kurallardan ve toplumsal ahlâktan kesin sınırlarla
ayrıldığının akılda tutulması elzemdir. Psikanalizde arzu temelde bilinçdışı bir itki olduğundan “psikanaliz etiği”nin bilinç alanına işaret eden
“iyi etiği”, “haz etiği” ya da “ödev etiği”nden ayrıldığının vurgulanması
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gerekmektedir. Arzunun nesnesi diğer etiklerin simgesele kayıtlı nesnelerinden farklıdır, onun nesnesi Şey’dir. Bu haliyle kendinde arzu asla tatmin edilemezdir. Simgesel alanın gölgesi içinde kalındığı müddetçe her
bir edimde gösterenler zincirinin hareketi, arzunun temsil edilemezliğini
temsil eder. Öznenin negatif ontolojisinin kaçınılmaz sonucu, arzunun eksiklikle olan ilişkisidir. Arzunun simgeselde neyi arzuladığını bilmemesi
yani onun nesnesinin imkânsızlığı, arzu etiğinin hiçbir deneyim tarafından güvenceye alınamayacağını gösterir. Mevcut etik bakış açılarından
psikanalizin konumu yıkıcıdır. Çünkü psikanaliz etiği, idealin peşinden
koşmanın çok kısıtlı bir tatminle sonuçlanacağını ortaya koyar. Tatminsizlik ya da kısıtlı tatmin kaçınılmaz olmasına rağmen, Lacan için gerçek
buyruk yine de “arzunu terk etme”dir.
Ancak bu buyruk sıklıkla yanlış yorumlanır. Bunun nedeni arzunun tatmin edilemezliğinin, psikanaliz tarafından giderilebileceği yanılgısıdır.
Oysa psikanalizin böyle bir iddiası olamaz: Çünkü özne demek konuşan
özne demektir ve bu da simgeselin evreninde dil ile damgalanmaktır. Konuşma edimi özneleşmenin koşulu olsa da, bu edim aynı zamanda öznenin gösterenler zincirinde kayboluşunun da nedenidir. Psikanaliz, öznenin kendi arzusunu tanımasına ve adlandırmasına yol açmak ile ilgilenir.
Ama bu, orada hazırda duran, verili bir şey değildir. Psikanalizin amacı,
öznenin arzularını açık bir şekilde ifade etmeyi ve onları gerçek anlamda
varlığa dönüştürmeyi öğrenmesini sağlamaktır. Fakat psikanalizde, özneyi gerçek yolculuğun başladığı yere, başlangıç anına ulaştırmak analistlerin tekelinde değildir (Lacan, 2005, s. 81).
“Arzunu terk etme” düsturunun biçimsel belirlenmemişliği psikanaliz etiği ile ödev etiği arasında bir benzerlik kurmayı sağlar. Nasıl ki ahlâk yasası
özneye yapması gerekenin ne olduğunu değil, sadece yapması gerektiğini
buyurmaktaysa; aynı şekilde psikanalitik düstur da özneye yalnızca bir
sorumluluk alanı açar. Psikanalizin soyut düsturunu, somut yükümlülüğe tercüme etmek öznenin yüklenmesi gereken bir zorunluluktur (Lacan,
1997, s. 311-325; 1998, s. 275). O halde psikanaliz için etik sorun insanın Gerçek karşısındaki konumu açısından önemlidir. Her insanın sosyal
ve simgesel olmayan Gerçek karşısında yaşadığı travmanın sonuçlarına
katlanmasını sağlayan psikanaliz, özneden arzulamayı durdurmamasını
talep eder. Öteki’nin jouissance’ının imkânsızlığı dâhilinde arzu tatminsizliğe mâhkum olsa bile, düşlemler ve semptomlar yoluyla yörüngesi değiştirilmeli; yüceltmeler sayesinde jouissance organize edilmelidir. Jouissance’ın simgesel yasaya başkaldırdığı yerde, sonsuz bir tatminsizlik içinde
olan arzu, kısmi tatminlere yöneltilmelidir. Nitekim temelde arzu öznesi
özdeşleşme öznesidir: Sürekli olarak simgesel evrende tutunabileceği
destek noktaları, özdeşleşebileceği Öteki özneleri arar ve bu yolla kimlik
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edinir. Jouissance düzleminde ise artık bir özdeşleşme dolayısıyla özneleşme yoktur. O halde arzu haz ilkesiyle hareket ederken jouissance bu ilkenin ötesine geçer, onun alanı ölüm itkisidir. Dolayısıyla psikanaliz ölüm
itkisinin yaşamda kullanımıdır, yani öznenin yaşamın içinde ölümün anlamını tanıması yoluyla kendi sonluluğuna ulaşmasıdır. İşte Lacan’a göre
ölüm itkisinin yaşamdaki kullanımı Antigone’nin ölümlüleri büyüleyen
ihtişamında, arzusunun dayanılmazlığında gizlidir.
3. Antigone’nin Büyüleyici Güzelliği

Lacan Seminar VII’nin XIX. Bölümünde Antigone tartışmasına giriş yapar.
Bu bağlamda Lacan için Antigone arzuyu tanımlayan bakış açısında kendini açığa vurur. Herhangi bir diyalogun ya da ahlâki argümanın; aile ya
da devlet arasındaki sorunun ötesinde Antigone’de büyüleyici olan, bizi
hem korkutan hem de cezbeden Antigone’nin kendisidir. Ancak Antigone’nin yarattığı etki basitçe korku ve acıma duygularının trajik olanda yatıştırılması değildir. Antigone’de söz konusu olan çözümsüz bir katharsis;
huzursuz fakat büyüleyici olan imgesel bir figürdür. Antigone’de Lacan’ı
ilgilendiren şey arzusu tarafından harekete geçirilen insanın kendi yıkımına atılışıdır (Lacan, 1997, s. 247).
Lacan Antigone’yi güzellik kavramıyla düşünürken, her zaman iyinin güzel ile örtüşmediğini; iyinin bütün alanı kapsayamadığı bir durumda trajik olanın ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu vurgular. Bu bağlamda
Lacan için trajik kahraman, iyinin hizmetindeki Kreon değildir; Antigone’de bulduğumuz şey Antigone’nin kendisidir (Lacan, 1997, s. 250). Kreon’un konuşmasında hamartia’sını kabul etmesi onun gerçek kahraman
olmadığını gösterir. Nitekim hamartia her şeyi kuşatma iddiasında olan
iyinin, sınırsız hükmetme isteminde ortaya çıkar (Lacan, 1997, s. 259).
Dolayısıyla iyiyi gözeterek eyleyen Kreon’un aştığı sınır ile “güzel” Antigone’nin aştığı sınır aynı olamaz. Antigone hamartia tarafından değil Ate
tarafından ölüme yollanır. Antigone iyi olanı yapma arzusuna sürekli müdahale ederken bu arzuyu yolundan çıkarır.
Lacan için Antigone insanın ölüm hakkında ürettiği imgesel figürlere dair
genel hatları ortaya koyması bakımından önemlidir. Ancak onun imgesinin izleyicisine yansıyan ironik yanı, izleyicinin bir yandan bu imkânsızlığa aldırmaması ama öte yandan bu imkânsızlığı yenememesidir. Antigone
ile özdeşleşemememize rağmen onun katlanılmaz güzelliği bizi büyüler;
çünkü o eylemi ile ölümün iki yakası arasındaki sonluluğu görünür kılar.
Bu durumda Antigone’nin büyüleyiciliği, simgesele müdahalesinde ortaya çıkan bir arzu sorunudur. Antigone’nin imgesine karışan ölüm itkisi,
onu simgeselin sınırına konumlandırmayı gerektirir. Antigone’nin kararlı
arzusu saf ve basitçe ölüm arzusudur. Lacan Antigone’yi simgesel tarafın619
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dan farklılaştırılmış iki ölüm arasına konumlandırır (Lacan, 1997, s. 270).
Bu iki ölümden ilki yaşam-ölüm döngüsündeki yaşamın ölümüdür. İkinci
ölüm ise ilk ölümü hükümsüz kılan, simgeselin gösterenler zincirini sekteye uğratan saf arzunun radikalliği ile ilgilidir. Salt fiziksel yıkımın ötesine geçen; simgesel oluş ve bozuluş dokusunun silinmesini gerektiren
ikinci ölüm için herhangi bir telafi yoktur (Žižek, 2005, s. 93).
Bu telafisizlik ise Lacan’ın ölümü ruhun üç ayrı düzleminde ele alışında
belirginleşir. İmgeselde ölüm ayna evresinde kurulan narsistik-benin eksiklik ve hiçlik deneyiminde ilk kez ortaya çıkar. Çocuk aynadan yansıyan
Gestalt’ın bütünlüklü imgesi karşısında köle gibidir ve ölüm onun efendisidir. İmgeselin acılı var olma deneyimi bir gösteren tarafından temsil
edilemediği için inkâr edilir, hesaptan düşülür. Simgesel ile birlikte varoluşun dayanılmaz acısına katlanılması için yüceltme mekanizmaları
devreye girer. Böylece ölüm gösterenden muaf, özne için bilinemez ve
adlandırılamaz olur. Ama onun simgeselde bir boşluk olarak varlığı, gösterenlerin ona eklemleneceği bir yaşamın (simgesel yaşamın) olanağını
kurar. Ancak yaşam içinde ölümün özneyi rahat bırakmadığı göz önünde bulundurulursa simgeselde çoktan bir şeylerin öldüğü ya da simgesel
tarafından öldürüldüğü fark edilir. Öznenin anlamını sabitleyemediği ve
aslında hiç varolmadığı gerçeği, öznenin bu kez gösterenler zincirinden
kurtulma arzusunda ortaya çıkar. İnsanın kendine yabancılaşması, kendi
arzusunu kabul edememesi, ölüm itkisini görmezden gelmesi suçu, “doğmamış olmak” fantezilerinde kaçınılmaz olarak kendini gösterir. Ancak
yine de bu suçun kefaretinin simgesel içinde ödenmesi mümkün değildir,
tam da bu nedenle ikinci ölümün olduğu yerde telafi mümkün değildir.
Simgesel söz konusu olduğunda var olmamak imkânsızdır ama yaşam söz
konusu olduğunda ölmemek de imkânsızdır. Antigone imgesinde yaşam
ile ölümün birlikteliği, zaten onun ölü olmasından; yaşamının yaşanmaya değer olmamasından kaynaklanır (Lacan, 1997, s. 263). Yaşayan bir
ölü olarak Antigone’nin ölüm itkisi onu gayri insani (inhuman) kılar. Antigone’nin diri diri ölüme terk edildiği yerde seyirciye yansıyan ölmekte
olan yaşamdır. Antigone imgesinde yaşam ile ölümün çakıştığı bu durum,
yaşam içerisinde düşünülmesi tam anlamıyla mümkün olmayan, yaşamı
aynı anda hem kuran hem de olumlayan sınırdır.
İnsanların ancak kısa bir süreliğine ötesine geçebilecekleri bir sınıra işaret eden bu durum yani Ate, Lacan tarafından arzunun yapısını ve Antigone’nin arzuyu saflaştıran konumunu anlamada önemli bir kavramdır.
Simgeselin kurucu yasağı olarak Ate burada Labdakos ailesinin lanetine
işaret eder (Lacan, 1997, s. 83). Antigone’nin kendi yaşamına Polyneikes’in ölü bedeninden daha az değer vererek Kreon’un yasalarını çiğnemesinin sebebi, basitçe aile yasalarını gözetmesi değildir; ölüm yasası ile
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ölüm itkisini birbirine karıştırmasıdır. Ate’nin sınırlarını aşmak anlamına
gelen bu karışıklık Antigone’yi ikinci ölümün yoluna sokar. Ölümlü bir
varlığın ancak kısa bir süre bulunabileceği bu sınırın ötesi, Antigone’nin
daimi ikametgâhıdır. Bu sınır yazılı insan yasası değil fakat bu yasaya eklemlenen ama herhangi bir gösteren zincirine ait olmayan yazıya geçmemiş “yasallık” alanıdır (Lacan, 1997, s. 278).
Haliyle Antigone’nin defin eylemi yalnızca Kreon’un düzenine bir başkaldırı değildir; aynı zamanda bir ölüye –Polyneikes zatında ailesinin ölülerine- gösterdiği hürmet, simgesel düzenin işleyişine aykırı bir eylemdir.
Dilin bedeni kuşattığı, onu cinsiyetle damgaladığı ve değerden düşürdüğü
göz önüne alınırsa Antigone bir cesedi kendi yaşamından üstün tutarak,
simgesel düzene ikili bir saldırıda bulunur. Polyneikes burada ceset olmasıyla simgeselin varolmayı muştulayan dilsel dolayımının dışına gönderilir. O aynı zamanda simgeseldeki delik, jouissance’ın kayıp hazinesidir.
Antigone Kreon’un buyruğunu çiğnerken Polyneikes’in eylemini savunmakla ilgilenmez. Onun seçimi simgesel tarafından desteklenen toplumsal normların ya da yasaların ötesine uzanır. Antigone Polyneikes’i simgeselleştirmeye direnir: O’nun için ağabeyi neyse O’dur. Böylece ağabeyine
duyduğu sevginin gösterenler akışında yitip gitmesine izin vermeyi reddeder. O Polyneikes’in zatını değil arzusunun gösterilemez göstereni olan,
saf varlığını arzular. Antigone simgesel düzenin gösterenler arası hareketini durdurduğu için arzusu nesnesini yitirir ve böylece “saf”laşır. Saf
arzunun olduğu yerde de simgesel bağlılıklar, tarihsel ve sosyal koşullandırmalar bulunmaz. Antigone’nin arzusunun bu saflığı, onu tarihsel dramadan koparır; bu haliyle o, bir sınır durumuna ya da ex nihilo’ya işaret
eder (Lacan, 1997, s. 279).
Antigone’nin hiçliği onu tüm simgesel kısıtlamalardan azade bir otonomluğa yerleştirir. Zira simgeselin hiçbir işlevi Polyneikes’in saf varlığının
yokluğunu telafi edemez. Bu yüzden Antigone’nin aile yasalarına hakaret
içeren ensest iması yalnızca simgesel için skandal içerir. Antigone Eteokles yerine Polyneikes’e bağlanırken gücün yerine suçun geçerliliğini tanır.
Antigone Ate’yi sürdürür, sonsuzlaştırır ve ölümsüzleştirir (Lacan, 1997,
s. 283). Bu bağlamda simgeselleştirmeye reddiye simgeselin dışında konumlanmak anlamına gelir. Antigone ontolojik terimlerle anlaşılabilecek
sınıra karşıdır ve Lacan için simgesel öncesi bir alanda ya da bu sınırda
bulunmak ölmekle eş değerdir. Antigone’nin bu sınır durumu Öteki’nin
jouissance’nın sonu gelmez tehditlerine maruz kaldığımız anda yaşanılan
katlanılmaz acının da işaretidir (Sjöholm, 2004, s. 102).
Yaşayan ölü Antigone’nin bir yandan (anarşist değil) otonom olarak simgesele başkaldırması öte yandan ağabeyinin zatını değil saf varlığını arzulayarak jouissance’ını dizginlemesi arafta kalışını ortaya koyar. Bu im621
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genin izleyicide yarattığı huzursuz katharsis ise hem simgesel tarafından
dayatılmış arzulama biçimlerinin kendine yabancılaşmayı getirdiğinin
farkına varılmasını gerektirir; hem de jouissance kılavuzluğundaki bir
tercihin imkânsızlığını gösterir. Son tahlilde Lacan’a göre Antigone aşırı
bir örnek olarak bizi büyüler, fakat onunla özdeşleşemeyiz. O insanın varoluş acısının, simgesele sürekli müdahalelerinde yarattığı ölüm, ölümsüzlük ve doğmamış olma fantezilerinin uç örneğidir. Psikanaliz etiği için
Antigone imgesinden çıkartılması gereken şey, simgesel dayatmaların asgariye indirildiği alternatif bir öznellik biçimine giden yolda, bu imgenin
öznenin kendi tarihini gerçekleştirme imkânına bir örnek –ama uç bir örnek- teşkil edişidir.
4. Değerlendirme ve Sonuç

Antigone’nin başkaldırısının öznenin kaydolduğu simgeselliğe alternatif
teşkil edecek bir düzene imkân sağlayıp sağlamadığı ise oldukça tartışmalıdır. Antigone Kreon’a “hayır!” derken yıkıcı bir eylem gerçekleştirir
ve kuşkusuz bu otantik eyleminin sonucunda toplumdan aforoz edilirken
aynı zamanda “özgürleşir”. Bununla birlikte Antigone Kreon’a “hayır!” diyerek bütün olası teklifleri reddetmek vasıtasıyla, düpedüz intihar eder;
kendini toplumun dışına çıkarır. Bu haliyle Antigone’nin özgürlüğü simgesel için bir anlam ifade etmez görünmektedir. Simgeselin dışında konumlanan “fantastik özne”nin, halihazırdaki toplumsal ve cinsel kimlik
kurulumuna nasıl bir alternatif kurulum getirebileceği ise belirsizliğini
korumaktadır.
Psikanaliz etiğinin simgesellikten kopuşu vaat etmeksizin, simgeselin dayatmalarının farkında olan bir öznenin kurulumunu önerdiği ileri sürülebilirse de, bu iddiaya ilişkin Butler’ın itirazları psikanaliz etiğinin vaat
edebileceği öznellik biçimlerini iyi tahlil etmeyi gerektirir. Nitekim Antigone’nin İddiası’nda Lacan’ı ve Lacancıları eleştiren Butler şu hususları
vurgular: Lacan Antigone’yi içinden geçtiği tarihsel dramadan soyutlayarak, bazı yaşamların nasıl tam da onlara ait tarihsel drama nedeniyle silinemezliğin sınırına sürüldüğünü sormayı başaramaz (Butler, 2007, s. 73).
Antigone’nin taşıdığı tarihsel yük ve istikrarsız akrabalık konumları göz
önünde bulundurulmaksızın, eylemi saf arzunun yörüngesine girmekle
açıklanamaz. Antigone ağabeyine sevgisini aşırıya götürerek akrabalık
ile semboliği eklemleyen ensest tabusuna aykırı eylemde bulunduğu için
ölümcül bir lanete uğrar. Lacan Antigone’yi simgeselin sınırına konumlandırırken, yaşanabilirlik koşullarının simgesel tarafından belirlendiğini göz ardı etmiş görünür. Sonuç olarak Butler Antigone’nin İddiası’nda,
temsil işlevi zaten sallantıda olan Antigone’yi, feminist bir siyaset türünün temsilcisi haline getirmeksizin Steiner’ın sorusuna yanıt arar. Yasanın neliğini soruştururken, yürürlükteki yasa karşısında hangi toplumsal
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düzenlemelerin meşru aşk olarak tanınabildiğini; hangi ölümlerin gerçek
ve mühim kayıplar olarak alenen yasının tutulabildiğini; hangi akrabalık
biçimlerinin hukuk ve tıp kurumlarının onayından geçebildiğini soruşturur.
Butler’ın toplumsal cinsiyet ve akrabalık üzerine ufuk açıcı yorumlarına
rağmen, yine de Lacan’da gözden kaçırdığı bazı hususlar bulunmaktadır.
Öncelikle Antigone’nin otonomluğu üzerinden geliştirilecek bir etiğin ve
siyasi olanağın var olduğu söylenmelidir. Özellikle Badiou’nun hakikatler
etiğinde, Lacan’ın gerçek etiği’nden ilham aldığı göz önünde bulundurulursa (Badiou 2006, s. 60; 118), psikanalizin öznenin kendi tarihini gerçekleştirmesine yol açan “arzunu terk etme” buyruğunun önemi teslim
edilebilir. Badiou’nun felsefi etiğinde olayın sonucu olan hakikatin, öznelerin sadakatiyle varlık kazanması bu yaklaşımın yansımasıdır. Lacancı kuram özne ve örgütlü Başka (Öteki) arasındaki (negatif) diyalektiği
de aydınlatmakta ve ayrıca sosyal yaşamın örgütlü yapılarına itaat etme
ve bağlanma sorununa tatmin edici bir cevap sunmaktadır (Stavrakakis,
2009, s. 496). Öznenin sembolik düzene gönüllü itaatinin anlaşılması
noktasında Lacan’ın özne ve Öteki arasında kurduğu ilişki oldukça aydınlatıcıdır. Lacan’da öznenin negatif ontoloji yoluyla kurulumunda eksiklikle damgalanması ve sürekli olarak Öteki ile özdeşleşmeyi arzulaması,
simgesel düzende öznelerin gönüllü itaatini açıklar. Yine bir gösteren olarak öznenin Öteki’ye hitap ettiği yerde Öteki’nde de bir eksikliğin olması,
öznelerin gönüllü itaatinin yanına bir de hevesli sıfatını eklemeyi sağlar.
Dahası Lacan’ın kuramının Öteki’ndeki eksikliğe işaret eden bu yönü, aynı
zamanda iktidar yapılarının özneyi bütünüyle belirlemedeki acizliğini de
açıklar (Stavrakakis, 2009, s. 501). O halde Lacan’ın arzulayan özne yaklaşımı, özne ile iktidar arasında simbiyotik bir ilişkinin var olduğunu ortaya
koyması bakımından önemlidir.
Psikanaliz etiği aynı zamanda, politik öznenin temsil edilemezliğini, diğer bir deyişle politik konumların ve anlamların kayganlığını teyit eder.
Lacan’da Gerçek’in simgeseldeki boşluk olarak “gösterilmesi” ve bu yolla
simgeselde anlamın, Derridacı bir bağlamda sürekli ertelenmesi (différance), anlamı kapatmanın veya sabitlemenin imkânsızlığını ortaya koyar.
Erteleme ise şöyle bir olanağa kapı aralar: Anlamın kapatılmasının veya
sabitlenmesinin imkânsızlığı onun belirsizliğine işaret etmekle kalmaz;
“arzunu terk etme” buyruğu aracılığıyla, arzu nesnesinin bitimsiz salınımı anlamın sürekli ertelenmesini sağladığı ölçüde onun yeniden var edilmesinin ya da imkanlılığının ön koşulunu meydana getirir. Böylece her
türlü anlam ve hakikat kurgusunun geçici ve koşullu olabileceği ortaya
çıkar. Lacan’ın Gerçek’inin gösterilemezliği ve bu yolla simgeselin anlamının kapatılamazlığı politik öznenin edindiği kimliklerin herhangi bir dışsal göndergeye veya üst bir merciye dayandırılamayacağını ortaya koyar.
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Çünkü simgesel yapıdaki boşluğa işaret eden öznenin gösteren yokluğu,
temsili olanaksız kılar. Bununla birlikte onun temsil edilemezliği, temsil
edilebilir olan politik öznenin temelsizliğini; kimliklerinin ve toplumsal
cinsiyetlerinin uçuculuğunu; belirlendiği ve hatta sabit bir töze sahip olduğu varsayılan her şeyin sadece hegemonik mücadele süreçlerinin geçici sonucundan başka bir şey olamayacağını ortaya koyar.

624

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

KAYNAKÇA

Badiou, A. (2006). Etik. (T. Birkan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

Butler, J. (2007). Antigone’nin İddiası Yaşam ile Ölümün Akrabalığı. (A.
Ergenç, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınları.

Lacan, J. (1997). The Seminar of Jacques Lacan: The Ethics of Psychoanalysis.
(D. Porter, Trans.). (J. A. Miller, Ed.). New York: W. W. Norton
Company.

Lacan, J. (1998). In You More Than You. A. Sheridan, J. A. Miller (Trans. &
Ed.), The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis (s. 263276) içinde, New York: W. W. Norton Company.
Lacan, J. (2005). The Mirror Stage as Formative of the / Function as Revealed
in Psychoanalytic Experience. B. Fink (Trans. & Ed.), Écrits: The
First Complete Edition in English (s. 75-81) içinde, New York: W.
W. Norton Company.
Sjöhölm, C. (2004). The Antigone Complex Ethics and the Invention of
Feminine Desire, California: Stanford University Press.
Sofokles. (2011), Antigone. (G. Dilmen, Çev.), İstanbul: Mitos-Boyut
Tiyatro Yayınları.

Stavrakakis, Y. (2009). Öznellik ve Örgütlü Başka: Simgesel Otorite ve
Fantazmatik Jouissance Arasında. (S. A. Bayram, Çev.), MonoKL,
VI-VII, 496-515, İstanbul: Bayrak Yayıncılık.
Steiner, G. (1996). Antigone, New Haven: Yale Universty Press.

625

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MYTHOLOGY
U LUSLARARASI Mİ TOLOJİ SEMPOZY UMU
PROCEEDINGS BOOK
B İ L D İ R İ K İ T A B I

2-5 May 2019 / Ardahan-Turkey
2-5 Mayıs 2019 / Ardahan-TÜRKİYE
MYTHOLOGYSYMPOSIUM.COM
A R DA H A N . E D U.T R / I S O M

DELİLİĞİN TRAJEDİSİ: MEDEİA VS. HERAKLES
Melike MOLACI1

Öz: Tragedyaların merkezi teması olan delilik, pek çok tragedyada kahramanları yıkıma götüren bir hal olarak ortaya çıkar. Tanrıların bir tür cezalandırma aracı olarak
kullandıkları delilik, trajik yıkımı başlatan ve kahramanların suçlarının bedellerini
öderlerken karşı karşıya kaldıkları bir durumdur. Bu haliyle trajik delilik teması ne
insani kusurlardan ne de tanrıların işlerinden ayrıdır. Bu bakımdan tragedya külliyatının iki “deli”si Medeia ve Herakles, bütün benzerlikleri ve farklılıklarıyla bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadırlar. Kitonik tanrıların soydaşı Medeia ve Zeus’un
oğlu Herakles’in delilikleri, insani sınırları aşmalarından kaynaklanır. Bununla birlikte “akıllı” Medeia ile “mecnun” Herakles delilik dereceleri bakımından iki kutba karşılık gelirler. Medeia kurnaz ikna yöntemleri ve amaçlı cinayet planlarıyla bütün insani
dostluk yeminlerini bozup göğe yükselirken; Hera’nın kumpası sonucu kendinden
geçen “masum” Herakles, insani erdemi tanrısal ethos’a ve ölümsüzlüğe yeğleyerek
Medeia’ya karşıt bir yerde konumlanır.
Bu haliyle bu çalışmada Medeia ve Herakles’in eylemleri ve söylemlerinde açığa çıkan tanrı-insan, gelenek-yasa, kadın-erkek, güç-erdem vb. çatışmalara getirilen trajik
çözümlerin yanı sıra adalet, dostluk, ölüm vb. problemlere verilen yanıtlar tartışılmaktadır. Bu izlekler aracılığıyla amaçlanan, yalnızca delilerin değil aynı zamanda
deliliğin trajedisini ortaya koymaktır. Deliliğin trajedisi ise bir toplumda cari ve acil
sorunların neler olduğunu ve bu sorunlara getirilmiş çözüm önerilerinin ne anlama
gelebileceğini belirgin kılması bakımından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Medeia, Herakles, delilik, insanlık, tanrısallık
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THE TRAGEDY OF MADNESS: MEDEA VS. HERACLES

Abstract: Madness which is the main theme of the tragedies arises as a condition
which destroys tragic heroes in many tragedies. The madness that is used by the gods
as a punishment way is a state which initiates tragic destruction and in which heroes
face madness when they compensate their crimes. In this manner, tragic madness
theme cannot be considered as different from neither human flaws nor works of the
gods. Thus, Medea and Heracles who are the two “lunatics” of the tragic corpus with
their all similarities and differences are the subjects of this study. The madness of
Medea, the kin of chthonic gods, and Heracles, the son of Zeus, originate from their
hubris. Moreover Medea the “wise” and Heracles the “possessed” are the two poles
in terms of their madness. While Medea breaks oaths with her crafty methods of
persuasion and intentional homicide plans and so, ascends; Heracles, the “innocent”,
who loses himself because of Hera’s conspiracy, is positioned against Medea because
he prefers human virtue to divinity and immortality.
Therefore, in this study, the answers to the problems such as justice, friendship, and
death are discussed in addition to the tragic solutions to conflicts, such as god-man,
tradition-law, woman-man, power-virtue, etc., in the acts and discourses of Medea
and Heracles. So, the aim of this study is to reveal the tragedy of madness, not just the
mad. The tragedy of madness is important when describing the current and urgent
problems in a society and drawing conclusions about what the solutions might mean.
Keywords: Medea, Heracles, madness, humanity, divinity
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1. Giriş
Trajik karakterleri yıkıma götüren bir durum olarak pek çok tragedyanın
merkezi teması olan delilik, kendinde trajik bir haldir. Hatta delilik, “trajik
düşüşün mükemmel imgesi”dir (Padel, 1995, s. 241). Zira deliliğin konu
edinildiği pek çok tragedyada trajik hareketi başlatan ve baht dönüşünün
(peripeteia) nedeni olan unsur, deliliğin ta kendisidir. Herakles, Orestes,
Medeia, Eteokles, Aias ve pek çok kahraman çeşitli delilik halleriyle kimi
zaman kendilerini kimi zaman da en yakınlarını katletmişlerdir. Trajik
yıkımı meydana getiren bütün bu delilik hallerinde kahraman, suçunun
bedelini akıldışı eylemleriyle öder. Bu haliyle delilik, suçtan doğan zararın
tazmini için tanrılar tarafından kullanılan bir tür cezalandırma aracı olarak düşünülür ve kahramanı yıkıma sürükleyecek olan son eylemin yani
asli kabahatin (hamartia) başlatıcısı olarak sahneye çıkar. O halde trajik
delilik teması ne insani kusurlardan ne de tanrıların işlerinden ayrı düşünülebilir. Tragedyalarda yıkımın Phaidros’ta ise en büyük iyiliklerin nedeni olarak görülen tanrı vergisi delilik hali (Platon, 1990, s. 244a), 5. yy’ın
aydınlanmış Atina’sında birey ile toplum, insanlık ile tanrısallık, yaşam ile
ölüm, dostluk ile düşmanlık gibi ikilikler arasındaki gerilimi yansıtan asli
bir tema olarak ortaya çıkar.
Delilik halinden hareketle ölüm, suç, ceza, dostluk, insanlık ve tanrısallık arasındaki çetrefilli bağlantılara dair trajik çeşitlemeler gözden geçirildiğinde, tragedya yazarlarının farklı çözüm önerileri sundukları göze
çarpar. Tragedyaya getirdiği radikal yenilikler ile öncellerinden ayrılan
Euripides’in tragedyaları ise, delilik temasına olan yaklaşımı ile yukarıda
anılan gerilimleri çözmek için önemli ve özel ipuçları sağlar. Euripides’in
mitolojik ve trajik kahramanları Medeia ve Herakles bütün benzerlikleri
ve farklılıklarıyla cari sorunlara ilişkin düşünüşün en önemli örnekleri
olarak karşımıza çıkarlar. Bu haliyle Euripides külliyatının delilik kutupları Medeia ve Herakles, güncel bir sorun karşısında toplumun kanaat önderlerinin ne tarz çözümler üretebildiklerine dair stratejik bir başlangıç
noktasına işaret etmekte ve bu iki karakterin delilik halleri bu çalışmanın
konusunu oluşturmaktadır. Medeia ve Herakles’in eylemleri ve söylemlerinde açığa çıkan tanrı-insan, gelenek-yasa, güç-erdem vb. çatışmalara
getirilen trajik çözümlerin mevzu bahis edileceği bu çalışmanın amacı, bir
toplumda cari ve acil sorunlara getirilmiş çözüm önerileri ile bu önerilerin ne anlama gelebileceğine dair sonuçlar çıkarmaktır.
2. Herakles

Trajik düşüşün mükemmel imgesi söz konusu olduğunda, tragedya külliyatı içerisinde bu düşüşe en uygun karakter kuşkusuz Herakles’tir.
Zeus’un ölümlü oğlu Herakles, insanlığın başına musallat olan canavar628
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ları teker teker öldürdüğü işleriyle, insanların dostu (philia) ve muzaffer
(kallinikos) bir kahramandır. Dostlarına güven, düşmanlarına korku salan
kahramanın, Hera’nın kumpası sonucu en yakın dostlarını yani ailesini
katletmesi ise deliliğin tanrılar tarafından gönderilen dışsal bir neden
olarak işleyişine dair belirgin bir örnektir. Zira çocuklarını ve karısını katlettiği sırada “kendinde olmayan” Herakles, deliliğin etkisinden kurtulup,
“kendine geldiğinde”, eylemlerinin sorumluluğunu almak ister. Tragedyanın son bölümünde şanlı Herakles’in kahramanlık ethos’unun çöküşü,
tanrının oğlunun çaresizliği aracılığıyla izleyiciye sunulurken; yazar, yeni
ve insani bir ethos’u Herakles’in dönüşümü aracılığıyla müjdeler. Kuşkusuz Herakles’i iyileştiren ve insanileştiren unsur, oyunun deus ex machina’sı olan dostluktur.
Tanrıların kör adaletinin ve düşmanca eylemlerinin karşısında dostluğun ve insani değerlerin övüldüğü Herakles’te, delilik trajik eylemin ve
baht dönüşünün nedeni olarak iş başındadır. Hades’ten ganimetle dönen
Herakles’in ölçüsüzce (hybris) aştığı sınırı kapatmak isteyen tanrısal gazap yani delilik (Euripides, 2018, s. 840-84), –modern yorumcuların da
belirttiği üzere– pek çok asli problemin tartışılmasına imkan sağlamaktadır: Euripides mitolojik kahramanı aracılığıyla güce ve zenginliğe karşılık dostluğu; tanrıların kavranılmaz ethos’una karşılık insani erdemin
üstünlüğünü; kamusal ile özel alan ayrımında kahramanın konumunun
muğlaklığını tartışmakta ve insani erdem lehine bu gerilimleri çözmeye
çalışır görünmektedir.2
Tragedya açısından delilik Herakles’in vahşi eyleminin nedeni olarak sunulsa da, bahsi geçen izlekler Herakles özelinde deliliğin işlevini anlamaya
olanak sağlar. Şöyle ki, delilik tarafından “ele geçirilen” Herakles’in, delilik
öncesi şanlı işleri ile esrime halindeki sanrılarının içeriği birbirine koşuttur. Bu haliyle şiddetin yöneldiği nesneler arasındaki fark, akıl-akıldışı ikiliğini kurar görünmektedir. Aklı başında Herakles’in düşmana yönelttiği
şiddetin, “ele geçirilme” anında dostuna dönmesi, şiddetin kendinde bir
fenalık içermediğini gösterir. Şiddet düşmana yöneltildiğinde kahramanca eylemlerin ilineğidir ve koro tarafından kahramana düzülen övgülerin
asli unsurudur. Bu haliyle şiddet, düşmanlığın olduğu kadar dostluğun da
kurucu unsuru olarak ele alınabilir.
Şiddetin Herakles’teki bu asli konumunu delilik ile bağlantısında ele aldığımızda tragedyanın verdiği mesajın dostluk bağlarını ön plana çıkartan
bir insanlık övgüsü olduğunu ileri sürmek oldukça makuldür. Zira Herakles’te dosta yöneltilen şiddetin nedeni tanrıların insani değerleri alt üst
eden müdahalesidir ve bu haliyle iyi bir aile babası, eş ve oğul olan Herak2

Herakles’in çözmeye çalıştığı problemlere ilişkin olarak ayrıca bkz.: (Chalk, 1962, s.
7–18; Grube, 1961; Riley, 2008, s. 14-50; Kamerbeek, 1966, s. 1-16; Griffiths, 2002, s.
641-656; Ruck, 1976, s. 53-75; Hartigan, 1987, s. 126-135).
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les’in erdemi ile onu “tanrısallaştıran” kahramanca eylemleri karşı karşıya gelmektedir. Herakles’in kendinde insan ve tanrı sınırını silikleştirmesi, insani erdemin doğasını da belirsiz bir hale getirmektedir. Chalk’ın
da belirttiği üzere Herakles’i baştan sona kuşatan soru şudur: “Evrende
insani erdemin yeri neresidir?” (Chalk, 1962, s. 8).
Deliliği bu soruya cevap vermek üzere bir araç olarak kullanan Euripides
için erdem, Herakles’in insanüstü eylemlerinde ortaya çıkan şan (kallinikos), güç (bia) ya da servet (ploutos) değildir; aksine erdem, Herakles’in
suçunun sorumluluğunu üstlenerek yaşamaya katlanması ve dostluğu en
yüce değer olarak benimsemesidir. Başlangıçta Zeus’u ve Amphitryon’u
babası olarak gören Herakles’in yıkımından sonra insan babasını sahiplenmesi (Euripides, 2018, s. 1265), insanlık-tanrısallık sınırında nereye
konumlandırıldığını net bir biçimde göstermektedir. Bu konumun gerektirdiği erdemin mahiyeti ise Herakles’in içsel diyalogunda çarpıcı bir biçimde gözler önüne serilmektedir (1340-1389): Bir zamanlar ona şan ve
şöhret getiren silahlarını esrime anında en yakınlarına çeviren Herakles,
tıpkı bir yara izi gibi bu meşum araçlardan vazgeçmemekte ve onları suçunun izi olarak yanı başından ayırmak istememektedir (1377-1385). Bu
husus onun dayanıklılık ile işaretlenen yeni erdeminin emarelerinden biridir. Bu haliyle erdemi en üstün değer sayan ve kaderini kabullenip onun
aktörü olmayı öğütleyen Stoacılar gibi (Epictetus, 1998, IV. 1. s. 1; Laertios, 2015, VII. s. 160), Herakles de “kendine bağlı olan”ın sınırlarını aşmaması gerektiğinin farkına varırken; bilinçli olsun ya da olmasın geçmiş eylemlerinin sorumluluğunu üstlenen bir karaktere (ethos) bürünmektedir.
Bu haliyle gerçek erdemin ortaya çıkmasına aracılık eden delilik, masum
Herakles’i saflaştırdığı kadar Yunan toplumunda bulunması istenen insani değerlerin doğasını da billurlaştırmaktadır. Masum bir karakteri yıkıma götüren dışsal bir unsur olarak delilik, sirayet ettiği bünyeye hastalık
getiren nesnel bir durum olarak tragedyanın zorunluluk bağlarını örse
de, aslında dostluk bağları gevşemiş ve erdemi güce yeğlemiş Thebai zaten hastadır. Herakles’e musallat olan ilahi hastalık, hasta toplumun izdüşümüdür. Euripides deliliği Herakles’i ele geçiren bir güç olarak sahneye
çıkardığında dostluk bağlarını hiçe sayan topluma bir mesaj vermekte ve
tragedyanın son satırlarında bu mesajı koronun ağzından açıkça dile getirmektedir: “En yüce arkadaşımızı (ta megista philōn) kaybettik” (1427).
3. Medeia

Mitolojik ve trajik bir karakter olan Medeia’yı kıskançlık tarafından harekete geçirilmiş tutkulu ve tekinsiz bir kadın; cani bir anne olarak düşünmek oldukça yaygın bir tutumdur. Batı edebiyatındaki ilk “psikolojik trajedi” (Mills, 1988, s. 289) örneği olarak düşünülebilecek olan Euripides›in
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Medeia’sının bu ünü, içerdiği mitolojik öğelerin ve trajik gerilimlerinin
sıklıkla üstünü örter. Oysa Medeia, başkarakterinin ihtiraslı ve ölümcül
eylemlerinin yanı sıra çok önemli izlekler barındırır ve bu izlekler hem
trajik kahramanın eylemlerini anlaşılır kılar hem de tragedya yazarının
çözmeye çalıştığı problemleri anlamayı sağlar.
Modern yorumcuların da belirttiği gibi Medeia’da kamusal-özel alan gerilimi; medeni-yabani ikiliği; dost-düşman ayrımı; söylemin krizi; cinsiyet
farklılığı; söze, geleneğe ya da yasaya sadakat; insani sınırların muğlaklığı; ahlaki nihilizm, şiddet ya da intikam gibi muhtelif problemlerle karşılaşırız.3 Farklı izlekler doğrultusunda pek çok problemi tartışmaya imkan
sağlayan Medeia’yı tragedyanın asli temalarından olan delilik ile bağlantılı olarak ele aldığımızda ise oldukça önemli sonuçlara ulaşırız.
İlk bakışta prensesi, Kreon’u ve çocuklarını tasarlayarak ve kasten katleden Medeia’nın eylemini ve niyetlerini delilik ile birlikte düşünmek
oldukça zordur. Medeia Kreon, İason ve Aegeus ile olan konuşmalarında
çeşitli ikna (peitho) yöntemleri, akıl yürütmeler ve amaçlı cinayet planlarıyla bütün insani değerleri ve dostluk (philia) bağlarını sarsarken, oldukça “akıllı” görünür. Nitekim hem kendisi hem de kral Kreon onun “bilge
(sophos) bir kadın olduğunu” vurgular (Euripides, 2014, s. 18-19). Oğullarını katletmeye niyetlendiğinde dahi yaşadığı tüm gelgitlere rağmen kararını uygulamaktan geri durmaz ve dahası son cinayetlerinin nedenine
dair gerekçeleri, kendini konumlandırdığı ethos’un ya da yasanın sınırları
dahilinde oldukça anlaşılırdır.
Kuşkusuz Medeia’yı eyleme yönelten, tanrısal müdahale sonucu vuku bulan geçici bir delilik hali değildir. Herakles’ten farklı olarak Medeia vahşetini esrime halinde gerçekleştirmez, bu haliyle onda bulunan delilik ani
ve geçici bir “ele geçirilme” değildir. Eserin başından itibaren sütninenin,
lalanın ve koronun Medeia’da gözlemlediği fiziksel delilik alametleri (s.
8-45;62; 90-105; 175) ve kraliyet ailesini katlettikten sonraki sevincine
habercinin verdiği tepki (s. 1130), onun deliliğinin nesnel görünümleridir. Medeia’nın meşhur içsel konuşması (s. 1021-1080) ise, onun deliliğinin alametifarikasıdır: Kendisiyle diyalogunda thymos’unu muhatap
olarak alan Medeia’ya korkunç eylemi yaptıracak olan thymos’tur; ya da
eylemi yapan Medeia değil, onun thymos’udur (s. 1055-1080). Tıpkı Medeia’da olduğu gibi İlyada’da da thymos kahramanların kendilerinden ayrı
düşündükleri ve kimi zaman kendisinden güç aldıkları kimi zaman da etkisi altında kaldıkları fiziki bir güçtür (Padel, 1992, s. 28). Çeşitli bağlamlarda can, ruh, soluk, yürek, öfke vb. olarak tercüme edilebilen thymos,
kardia (kalp) ile birlikte duyguların ve arzuların merkezidir. Dahası thy3

Medeia’nın çözmeye çalıştığı problemlere ilişkin olarak ayrıca bkz.: (Segal, 1996, s. 1544; McDermott, 1989; Boedeker, 1991, s. 95-112; Schein, 1990, s. 57-73; Knox, 1979,
s. 295-322).
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mos, phronesis (aklıbaşındalık) ile yakından bağlantılıdır. Şöyle ki Antik
Yunan tıbbında ve gündelik deneyiminde duygusal ve zihinsel olaylar fiziksel hareketlerle tasvir edilir; her iki olay da son tahlilde bedenseldir
(Padel, 1992, s. 44). Bu nedenle aklıbaşında olmak yani phronesis, fizyolojik ve duygusal bir durum olarak düşünülür. Diyaframın (phrenes) ya
da ödün (kholos) temiz soluk (pneuma/psykhe) ya da açık renkli safra ile
dolu olması halinde olan şeydir aklıbaşındalık. Bunun aksine eğer öd kara
(melas) safrayla dolarsa, melankoli ortaya çıkar. Melankoli yahut delilik
aynı zamanda diyaframın (phrenes), yıkıcı bir enerji (menos) ile dolması anlamına gelir ki, bu durumda kişi thymos’un şiddetli ve yıkıcı etkisi
altında kalır (Padel, 1992, s. 20-33). Bu haliyle gerek Homerik külliyatta
gerekse tragedyalarda “şizofrenik” görünüm arz eden içsel diyaloglar, aslında parçalı ve organik bir kendiliğin unsurları arasındaki uyumun yitirildiğinin alametidir.
Yunan “ben”i kendinde parçalı olduğu için, Medeia’nın içsel diyalogunda
olan şey bir kişilik bölünmesi değildir; fiziksel bir dengesizliktir söz konusu olan. Bununla birlikte Hipokratik külliyat birçok hastalık gibi, deliliğin de büyük ölçüde dışsal nedenlerden kaynaklandığını ifade eder; fakat yine de Antik Yunan tıbbında hastalıklar içsel ve dışsal nedenlerin bir
arada işlediği zaman ortaya çıkan dengesizlikler olarak düşünülür (Hankinson, 2008, s. 491). Bu haliyle thymos’una söz geçiremeyen Medeia’nın
başına gelen şey basitçe uyumsuzluktur. Uyumsuzluğun olduğu yerde ne
aklıbaşındalık (phron-esis) ne de aklın sesi (sō-phrōn) bulunur. Medeia
her ne kadar bilinçli görünüp izleyiciyi şok etse de, o basbayağı akıldan ve
sağduyudan yoksundur (a-phrōn).
Dahası Medeia’nın geçmiş eylemleri söz konusu olduğunda onun doldurduğu delilik konumu, yalnızca öznel bir yıkım ya da özel alanın ilgası demek değildir. Medeia’nın olağanüstü deliliğinde çarpıcı olan husus akıl-akıldışı muğlaklığının ötesinde dost-düşman ikiliğidir; burada söz konusu
olan “toplumsal kirlenme korkusu” yahut zenofobidir. Medeia’nın soyundan ve ailesine yönelik geçmiş eylemlerinden hareketle bildiğimiz gayri-insaniliği, sıklıkla onun barbarlığı ile bir arada düşünülür (s. 252; 522;
588; 1323). Nasıl bireysel düzlemde hastalık dışsal bir etmenin organizmanın içsel dengesini bozması olarak ele alınıyorsa, toplumsal düzlemde
de “Yunan bedeni”, kendinden olmayan bir unsurun (Medeia’nın) yıkıcı
etkisi altında, hastalık tehlikesiyle karşı karşıya kalmış görünmektedir.
Barbar ve yabani Medeia, toplumu kirleten, onun sağlığını bozan ve hatta
onu delirten dışsal bir nedendir. Zaten –Herakles’den farklı olarak– Medeia’da başkarakterin arınması yahut insanlaşması da söz konusu değildir;
bu haliyle kitonik tanrıların kızı Medeia için delilik, daimi ikametgâhtır;
Medeia basit bir deli değil, deliliğin vücut bulmuş halidir.
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4. Sonuç
Bütün bunlardan hareketle artık şunu söylemek makul olacaktır: Tanrısal
bir soydan gelen Medeia ve tanrının oğlu Herakles’in müşterek eylemlerinin (çocuk katli) asli nedeni, tanrılara saygısızlık olsa da, onların doldurdukları konumlar birbirinden farklıdır. Medeia amaçlı cinayet planlarıyla
bütün insani dostluk (philia) yeminlerini “kurnazca” bozup tanrısallaşırken; Hera’nın kumpası sonucu kendinden geçen “masum” Herakles, Zeus
yerine bir insanı babası beller ve erdemi tanrısallığa yeğler.
Herakles’de insanların dostu Herakles’in Thebaililer tarafından ihanete
uğraması ve Medeia’da İason’un servet ve ün uğruna Medeia’ya verdiği
sözleri tutmaması, Euripides’in dostluğa dair problemi organizmaya düşman olan delilik ile çözmeye çalıştığını gösterir. Delilik temasının kuşatıcılığında tanrısallık ve insanlık, dostluk ve düşmanlık izlekleri aracılığıyla
insani erdemin yüceliğini ön plana çıkaran Euripides, Herakles ve Medeia
aracılığıyla muhtemelen şöyle bir mesaj vermek istemiştir: Kör kaderin
iyi insanları ve dostluk bağlarını yıkıma uğrattığı bu uyumsuz dünyada,
uyumu ve iyiliği tesis edecek olan insanın ta kendisidir. İyi ve adil bir dünya için insana düşen, insanüstü mercilere başvurup onları kılavuz edinmek değildir; insan dostlarıyla kuracağı ilişkilerinde dostluğun gerektirdiklerinin farkında olarak kaderinin getirdiklerine cesurca katlanmalıdır.
Eğer “insan her şeyin ölçüsü” ise onun aydınlanması ve kaderinin efendisi
olması da bizzat kendi eylemlerine ve eylemlerinde açığa çıkan erdemlere
bağlı olmak zorundadır.

633

DELİLİĞİN TRAJEDİSİ: MEDEİA VS. HERAKLES

KAYNAKÇA

Boedeker, D. (1991). Euripides’ Medea and the Vanity of ΛΟΓΟΙ. Classical
Philology, Vol. 86, No. 2, 95-112.
Chalk, H. H. O. (1962). Arete and Bia in Euripides’ Herakles. The Journal of
Hellenic Studies, 7–18.

Epictetus. (1998). Discourses Books 1-2. (W.A. Oldfather, Trans.), Cambridge: Harvard University Press.
Euripides. (1994). Medea. (D. Kovacs, Trans.), Cambridge: Harvard University Press.

Euripides. (2014). Medea. (M. Balay, Çev.), İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
Euripides. (2018). Herakles. (Y. Öğüt, Çev.), İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
Griffiths, E. M. (2002). Euripides’ ‘Herakles’ and the Pursuit of Immortality. Mnemosyne, Fourth Series, Vol. 55, 641-656.
Grube, G. M. A. (1961). The Drama of Euripides. New York: Barnes and
Noble.

Hankinson, R. J. (2008). Explanation and Causation. The Cambridge History of Hellenistic Philosophy (K.A. Algra & J.Barnes & J. Mansfeld,
Ed.) içinde, Cambridge: Cambridge University Press, . 479-512.
Hartigan, K. (1987). Euripidean Madness: Herakles and Orestes. Greece &
Rome, Vol. 34, 126-135.

Kamerbeek, J. C. (1966). Unity and Meaning of Euripides’ ‘Heracles’. Mnemosyne, Fourth Series, Vol. 19, 1-16.
Knox, B. M. W. (1979), The Medea of Euripides, Word and Action: Essays on
Ancient Theatre. Baltimore, 295-322.
Laertios, D. (2015), Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri. (C. Şentuna,
Çev.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

McDermott, E. (1989), Euripides’ ‘Medea: The Incarnation of Disorder.
Penslyvania: University Park.
634

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

Mills, S. P. (1980), The Sorrows of Medea. Classical Philology, Vol. 75, No.
4. 289-296.
Padel, R. (1992), In and Out of the Mind: Greek Images of the Tragic Self.
Princeton: Princeton Press.

Padel, R. (1995). Whom Gods Destroy: Elements of Greek and Tragic Madness. Princeton: Princeton Press.
Platon. (1990), Phaidros. (H. Akverdi, Çev.), İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Riley, K. (2008). The Reception and Performance of Euripides’ Herakles. Oxford: Oxford University Press.

Ruck, C. (1976), Duality and the Madness of Herakles. Arethusa, Vol. 9,
1976, 53-75.
Schein, S. L. (1990) Philia in Eurıpides’ Medea. Cabinet of the Muses: Essays on Classical and Comparative Literature in Honor of Thomas
G. Rosenmeyer, (M. Griffith & D. J. Mastronarde, ed.) içinde California: California University Press, 57-73.
Segal, C. (1996). Euripides’ ‘Medea’: Vengeance, Reversal and Closure. Pallas, No. 45, 15-44.

635

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MYTHOLOGY
U LUSLARARASI Mİ TOLOJİ SEMPOZY UMU
PROCEEDINGS BOOK
B İ L D İ R İ K İ T A B I

2-5 May 2019 / Ardahan-Turkey
2-5 Mayıs 2019 / Ardahan-TÜRKİYE
MYTHOLOGYSYMPOSIUM.COM
A R DA H A N . E D U.T R / I S O M

A HEIDEGGERIAN READING OF THE ODYSSEY IN THE
CONTEXT OF DISPLACEMENT JOURNEY
Mersiye BORA1

Abstract: Martin Heidegger’s admiration of pre-Socratic thinking and the ancient
Greek way of living, which is blended with mythology, is prominent, especially in his
later works. Albeit his ambiguous rhetoric on the very short section of the myth of
Cura, Heidegger also gives the myth a fundamental role in his Being and Time. On one
hand, Heidegger uses the myth to confirm the existential interpretation of Dasein’s
Being as care, on the other, he argues that affirmation through the myth of Cura is
pre-ontological which does not seem as philosophically credible as his theoretical
inquiry at first glance. However, counting on the non-theoretical, namely, the familiar
and everyday way of making-sense underlies Heidegger’s fundamental ontology. As
Heidegger makes it clear that Dasein is not a traditional isolated subject, in contrast,
it is as an involved entity dwelling in the world like residing at home. Drawing from
Dasein as a dweller in the world, I argue that the taken for granted pre-ontological
relations of Dasein in its world are not pertinent as the displaced set forth on a journey far from home. Journalist Patrick Kingsley, who reported the 2015 migration crisis for the newspaper the Guardian, invites his readers to think of the contemporary
refugee movement to Europe as the new odyssey in his book. Considering the importance of the myth of Cura for Dasein’s Being, I will reflect on the myth of Odyssey
to investigate pre-ontological implications of the being in the journey of the contemporary displaced. This paper aims to explore the importance of myth in fundamental
ontology, and then suggests a rereading of Odyssey to investigate the meaning of the
journey that the displaced is going through.
Keywords: Heidegger, migration, Cura, Odyssey
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1. Introduction
Martin Heidegger admires pre-Socratic thinking, which could be understood as mythico-poetical thinking, dominates his later writings. In Being
and Time, Being shows itself through the disclosure of entities to Dasein.
Dasein, as Heidegger puts, is an “entity which each of us is himself” (2001,
p.27). In the middle of the Being and Time Heidegger employs myth of
Cura to confirm the existential interpretation of Dasein’s Being as care,
he also argues that the affirmation through the myth of Cura is pre-ontological which does not seem as philosophically credible as his theoretical
inquiry at first glance. On the other hand, as it is well-known the non-theoretical, namely, the familiar and everyday way of making-sense underlies Heidegger’s fundamental ontology. In other words, there is pre-ontological understanding lies on the ground of theoretical inquiry. This paper
suggests that there is a possibility of understanding displacement in
terms of contemporary immigration to the West within Heidegger’s mytihco-poetical thinking which is more important in his later philosophy.
However, I think Heidegger’s fundamental ontology developed in Being
and Time is also important to understand displacement as an ontological
and existential problem. In this paper, I start with defining the meaning of
pre-ontological and its importance for our way of making sense besides
Dasein’s Being. Secondly, I am going to give an account of two types of
pre-ontological as everyday understanding and poetical thinking. I further argue that pre-ontological in terms of everyday experiencing is disturbed in terms of displacement experience therefore theoretical inquiry
becomes impossible. Finally, I suggest appealing mythico-poetical thinking as another pre-ontological way of understanding within the context
of Odysseus’ journey through utilising the way Patrick Kingsley’s call for
reading Homer’s Odyssey in relation with the contemporary displacement
stories.
2. Thinking of Pre-ontological

I think, in Being and Time, pre-ontological has two meanings. First one is
the disclosure of Being through our everyday relations which underlies
fundamental ontology, the second one is the mythical disclosure which
leads to poetical thinking. We can define Dasein’s understanding (Verstehen) as pre-ontological when Dasein’s relations with the world is based
on familiarity, as it is dwelling in the world like residing at home. The
second sense of pre-ontological might be understood in terms of prior to
traditional western philosophy.2 In the next two sections, I subsequently
2

“Before the advent of philosophy in Greece, a fully constituted world was in place, a
world disclosed through myth and poetry” (Hatab, 1991, p.45)
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touch upon the meaning of the pre-ontological as average everydayness
and as mythico-poetical thinking.
2.1. Pre-ontological as average everydayness

In terms of the first sense, my understanding of Heidegger’s pre-ontological is about the average everydayness, namely, the way we live in the world
without giving much thought, and being able to go to our business, coping
easily. For example, arriving in the office every weekday, pouring water
to a boiler for tea and while waiting for the water to be ready, switching
on my laptop constitutes involvement and significance. My involvement
with the entities is the background which is already there for me, they
are taken for granted, to go my own possibilities and to project myself
authentically or inauthentically as a lecturer. My involved being (being
among entities within-the-world) is the precondition of my ‘self’ and my
possibilities. If I am not within-the-world among the entities that I make
use of without putting thought, then I am not dwelling in the world like
residing at home. In my everyday dealings, I let the entities be through
using them within the referential whole which, in turn, lets me live within
my possibilities. The referential whole is taking place in the world, even
constituting the world I live in. World as the dwelling place of Dasein cannot be understood as the totality of entities but as the already determined
meaningful background that we find ourselves as already involved. In this
paper, I read Dasein as a possibility of human being, however, not all human beings live as being-in-the-world. This chance of being able to go
their everydayness is what displaced people are deprived of with the loss
of the world.3 Through displacement, the familiar taken for granted relations to sustain the unitary phenomenon of being-in-the-world is also
lost (Bora, 2017). Therefore, it leads to anomalies for Heidegger’s fundamental ontology.
2.2. Pre-ontological as mythico-poetical thinking
Heidegger’s presentation of Hyginus’ myth of Cura as a document to confirm the existential interpretation of Dasein implies the second sense of
pre-ontological in Being and Time. Stephen Mulhall argues that the myth
is “an emblematic condensation of Heidegger’s fundamental ontology for
Dasein” (2005, p.113). Namely, the myth summarizes, at least, the first division of Being and Time. According to the myth, while care is crossing the
river, she sees some clay and shapes it. While thinking about what to do
with that piece of sculpted mud she asks Jupiter to give it a spirit, and Ju3
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piter grants it (Heidegger, 2001, p.242). Care wants to name the creature
after herself, Jupiter and Earth also think that their own names should
be given. Then Saturn comes along to end the dispute. He decides that
Jupiter must take its spirit on the creature’s death and care would possess
the creature “as long as it lives”. The creature must be named as homo
because it is made of humus (Heidegger, 2001, p.242). Saturn symbolizes
time and his arrival makes this creature as a mortal. Making use of the
myth, Heidegger presents us a documental attestation of Dasein’s being
as care demanding from the readers to think poetically, in a pre-Socratic
way. With this very short mythical piece, reader of Being and Time encounters with a hint of Heidegger’s mythical and poetical thinking which
is further developed in his later writings.
After his presentation of the myth of Cura Heidegger explains Dasein’s Being as care within its finitude broadly especially in the second division of
Being and Time. However, he does not come to mention about the earth, in
terms of embodiment of Dasein, he also does not refer to mythical thinking in Being and Time again. On the other hand, we can encounter both
themes in his ‘The Origin of the Work of Art’. Thereby, a kind of thinking
prior to theory but distinct from the average everyday dealings opens up
through thinking on the work of art and experiencing the artworks.
Our encounter with the artwork leads to poetical thinking, as according
to Heidegger artworks reveals the Being of entities and the world in a way
that we miss out in our daily tasks (1993). When artwork takes us under
its spell “Heidegger says, ‘displacement.’ The work ‘transports us out of
the realm of the ordinary,’ out of Being and Time’s ‘average everydayness,’
and into ‘the openness of beings’ of which it is the locus” (Young, 2001,
p.37). As Julian Young implies we can get out of our comfort zone through
experiencing an artwork. In that way, whatever has been perceived as familiar show themselves as unfamiliar. For example, in ‘The Origin of the
Work of Art’ Van Gogh’s painting of the peasant shoes opens up the world
of the peasant woman, the painting ‘speaks to’ Heidegger. In short, the
work of art enables us to understand the world of the other while taking
us away from our daily tasks. In that way, we can argue that work of art
can help to reveal the meaning of displacement for which fundamental
ontology might fall short.
3. Reading the Journey of Odysseus Through Contemporary
Displacement Journey

Can Homer’s Odyssey as a myth be utilised as a document of the odyssey,
in terms of a tough journey, in a way that Heidegger uses the myth of Cura
in Being and Time? Odysseus is not dwelling in the world at all and it is
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the story of a journey consists of battles with gods, a chance of being immortal which is rejected by him and passing by Hades on his way to home.
Odysseus is far from Dasein’s being of Dasein is, with Blattner’s words,
“a normalized entity” (1999, p.60). On the other hand, the art-Being of
Odyssey is important that it opens up the world in a way that we unintentionally overlook in our everyday lives. It is the fact that the artwork
has the power to change our stereotypical perceptions which is provided by everydayness since artworks show the things in the world under a
different light. Based on that, I am wondering whether Homer’s Odyssey
could open up the meaning of the journey that displaced people are also
going through. Afterall Odyssey as a pre-philosophical myth might express
a kind of openness that Heidegger’s fundamental ontology is closed off.4
Patrick Kingsley is one of the journalists who reported the 2015 migration crisis as the plight of the displaced people in contrast to reducing
those people as calculable entities in statistics which is widely accepted
in everyday politics. It did not come as a surprise to me he named his
book of border crossing stories The New Odyssey.
Amid all this handwringing, refugees continued to cross the sea in record
numbers – and to die in record numbers. Just to reach the boat in the
first place, most of them had been on a journey that deserves to be considered a contemporary Odyssey. At a time when travel is for many easy
and anodyne, their voyages through the Sahara, the Balkans, or across
the Mediterranean – on foot, in the holds of wooden fishing boats, on the
backs of land cruisers – are almost as epic as that of classical heroes such
as Aeneas and Odysseus. I’m wary of drawing too strong a link, but there
are nevertheless obvious parallels. Just as both those ancient men fled
conflict in the Middle East and sailed across the Aegean – so too will many
migrants today. Today’s sirens are the smugglers with their empty promises of safe passage, the violent border guard a contemporary Cyclops.
Three millennia after their classical forebears created the founding myths
of the European continent, today’s voyagers are writing a new narrative
that will influence Europe, for better or worse, for years to come. (Kingsley, 2017, pp.10-11)
We can say that all kind of journeys is either to or from home. According
to De Beistegui “wandering, departing, voyaging, which was an integral
part of Greek culture, always presupposed the polis, and one’s private
home, as the hearth to which one belonged and was destined to return”
(2003, p.162). My suggestion of reading Odyssey to explore the meaning
4

640
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of contemporary displacement might sound a bit odd. As Homer’s Odyssey is about the epic journey of a commander Odysseus to way back to
Ithaca from Trojan war, it is the journey to way back to homeland. However, succeeding to go back to the homeland does not guarantee to be at
home there. The journey of migrants, although not towards their homeland, seems different from Odysseus’ but it is similar as it is the journey
towards to regaining the lost possibilities of Being Dasein. Displaced is
fighting with the different sorts of contemporary gods and as determined
and courageous as Odysseus on their border crossings. Kingsley in his
NPR interview reveals what he has learned from shadowing refugees on
their border crossings, is that they are the ones picking the short straw
before they come to life (2017, January 15). However, readers could argue that despite the anger of Poseidon, Odysseus was supported by other
gods such as Athena.
The earth, which is the embodiment of Dasein, is divided through borders,
but the borders do not prohibit the movements of some and do prohibit the movements of the others. Kingsley reports his experience: “In one
memorable week I went from the Sahara Desert to the middle of the Mediterranean to the border of Hungary. In another, I crossed nine borders
while up to 1,300 other people drowned trying to cross just one.” (2017,
p.11). Kingsley is going around his business as a migration correspondent, shadowing the migrants who have no paper to cross the borders; he
is projecting himself as a journalist without needing to hide to move.5 The
ones he is following are out of any ground which contains the possibilities
to project themselves in the future. For Heidegger, one can project oneself
to the future through one’s past, namely, Dasein’s having-been. Being on
the odyssey seems to me is the suspension of the unity between ones’
past, present and future.
4. Conclusion

We can talk about two different meaning of pre-ontological. First one implies our familiar relations with beings in the world and the way of coping
without consciously reflecting, and the second one points to mythico-poetical thinking. In this paper, I briefly touched upon how displacement
violates the first sense of pre-ontological which must be taken for granted
to be (or to have) Dasein. Displaced does not live in the world like residing
at home, however, they take the epic journey and they are determined to
5

See Kinsley, 2017 chapter 8. Kingsley shadows Hashem Alsouki on his way to Sweden
and reports how Hashem camouflages himself behind local newspapers not to be recognized by officials until he reaches to Sweden. I think the act of making use of a newspaper as a kind of shelter to hide one’s own foreignness as a secret is symbolically very
rich phenomena which deserve further work on the issue.
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make one of their own without having pre-ontological familiarity granted. Mythico-poetical thinking provides ways to see different types of the
world and other sorts of relations with beings. Mythico-poetical thinking could help to understand the phenomena which deny theoretical
approaches. That way of thinking is possible through entering the field
which is opened up by the artwork and letting it shine onto our relations
in the world. Art-Being of Homer’s Odyssey could help to reveal being on
the displacement journey. Odyssey does not only show us the world of
commander Odysseus but also tells something about all the struggle related to home and suffering that one can venture to reach the home. However, the reader should let the Odyssey to speak about the contemporary
migrations, sea and border crossings like Kingsley did.
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NORTHROP FRYE’NİN MİT TEORİSİ IŞIĞINDA DÖRT
FARKLI ŞİİRDEKİ ARKETİPSEL SEMBOLLERİN
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Mert TUTUCU1

Öz: Kanadalı edebiyat teorisyeni Northrop Frye 1957 yılında ‘‘Anatomy of The Criticism’’ adlı çalışmasını yayımlar. Bu çalışma Hande Koçak tarafından Türkçe’ye tercüme edilir ve 2015 yılında Eleştirinin Anatomisi adıyla Ayrıntı Yayınları tarafından
yayımlanır. Eser Northrop Frye’nin farklı tarihlerde kaleme aldığı 4 denemeyi içerir.
Bunlar; “Tarihsel Eleştiri: Kipler Teorisi”, “Etik Eleştiri: Sembol Teorisi”, “Arketipik
Eleştiri: Mit Teorisi” ve “Retorik Eleştiri: Tür Teorisi”dir. Eserin “Arketipik Eleştiri:
Mit Teorisi” başlıklı üçüncü bölümünde Frye mit ve edebiyat ilişkisine odaklanır. Frye
mitlerin arketipsel sembollere dayandığını iddia ederek bu sembollerin veya mitlerin
kolektif bilinçaltı ile nesiller boyu aktarıldığını, yazarın veya şairin farkında olmadan
bu sembolleri eserine aktardığını belirtir. Frye bu sembollere göre edebi eserleri dört
mevsim üzerinden gruplandırır: İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Eserler içinde bulundukları gruba özgü arketipsel semboller taşırlar. İlkbahar eserleri sabah, yağmur ve
gençlik ile; yaz eserleri öğle vakti, çeşmeler ve olgunluk ile; sonbahar eserleri akşam,
nehirler ve ihtiyarlık ile; kış eserleri ise gece, deniz, kar ve ölüm ile ilişkilidir. Çalışmamızda Frye’nin mit, arketipsel semboller, kolektif bilinçaltı ve edebiyat arasındaki
ilişkiye dair düşünceleri açımlanacaktır. Ayrıca bu bağlamda temaları ilkbahar, yaz,
sonbahar ve kış olan Sezai Karakoç’un Doğum, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bütün Yaz,
Ahmet Haşim’in Sonbahar, Edip Cansever’in Kar Yangını şiirleri Frye’nin mevsimler
teorisine göre incelenecek, söz konusu şiirlerdeki arketipsel semboller mit teorisi ile
ilişkilendirilecek ve bu sembollerin mitolojideki kökenleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Northrop Frye, mit-edebiyat ilişkisi, arketipsel semboller, kolektif bilinçaltı, mit teorisi
1
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THE EXPLANATION OF THE ARCHETYPAL SYMBOLS
IN FOUR DIFFERENT POEMS IN THE CONSIDERATION
OF THE THEORY OF MYTHS OF NORTHROP FRYE

Abstract: Canadian literary theorist Northrop Frye published his work ‘‘Anatomy of
the Criticism’’ in 1957. This work was translated into Turkish by Hande Koçak and
published by the name of ‘Eleştirinin Anatomisi’ by Ayrıntı Yayınları in 2015. The
work consists of 4 essay which were written by Northrop Frye at different times.
These are ‘Historical Criticism: Theory of Modes’ , ‘Ethical Criticism: Theory of Symbols’ , ‘Archetypal Criticism: Theory of Myths’ and ‘Rethorical Criticism: Theory of
Genres’. In the third chapter which was titled as ‘Archetypal Criticism: Theory of
Myths, Frye focuses on the connection of myth and literary. Claiming that archetypal
symbols are based on myths, Frye indicates that these symbols or myths pass down
via collective subconscious and writer or poet involuntarily quote these symbols in
their work. According to these symbols Frye groups literary works as four seasons:
Spring, summer, fall and winter. The works have archetypal symbols specific to the
group they belong. Spring works are associated with morning, rain and youth; summer works are associated with midday, fountains and maturity; fall works associated
with evening, rivers and decrepitude; winter works associated with night, sea, snow
and death.
In our work, Frye’s thoughts on the connection between myth, archetypal symbols,
collective subconscious and literature will be explained. In this context Sezai Karakoç’s poem ‘Doğum’ , Ahmet Hamdi Tanpınar’s poem ‘Bütün Yaz’, Ahmet Haşim’s
poem ‘Sonbahar’, Edip Cansever’s poem ‘Kar Yangını’ which are symbols of spring,
summer, fall and winter will be examined according to the theory of seasons of Frye,
the archetypal symbols in these poems will be associated with the theory of myths
and their origins in mythology will be emphasized.
Keywords: Northrop Frye, the connection between myth and literature, archetypal
symbols, collective subconscious, the theory of myths
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1. Giriş
Eski Yunancadaki arkhe (ilk) ve typos (model) kelimelerinin birleşmesiyle
elde edilen bir kavram olan arketip ilk imge, ilk model gibi anlamlara gelir
(Herbeck, 2017, s. 214). Bu kavramı psikoloji, edebiyat, antropoloji gibi
alanlarda önemli kılan ise Sigmund Freud’un öğrencisi olarak nitelendirilebilecek İsviçreli psikiyatrist Carl Gustav Jung’un çalışmaları olmuştur.
Jung, Freud’un bilinçaltı üzerine yaptığı çalışmalardan etkilenmekle birlikte zamanla Freud’un bütünlüklü bir bilinçaltını temel alan görüşlerinden
ayrılır. Freud’a göre insanın kişiliğinin -yani psyche’nin- iki yönü vardır.
Bunlardan ilki bireyin görünürde olan bilinci, diğeri ise kişinin farkında
olmadığı fakat her zaman orada duran, bireyin bastırdığı cinsellik, saldırganlık gibi dürtüleri içeren bilinçaltıdır (Aktaş, Özdemir, Tınkır, 2015, s. 5).
Jung Freud’dan farklı olarak bilinçaltının bütünlüklü bir yapısı olduğunu
reddeder. Jung’a göre de pysche bilinç ve bilinçaltından oluşsa da bilinçaltı
bütünlüklü bir yapıya sahip değildir. Böylece Jung, bilinçaltını bireysel ve
kolektif bilinçaltı olmak üzere ikiye ayırır. Bireysel bilinçaltı kişinin kendine özgü deneyimlerinden oluşurken, kolektif bilinçaltı insanoğlunun ortak deneyimlerinin bir bütünüdür. Jung’un deyimiyle “(...) [V]ücut bulması
uzun yıllar alan dünyanın bir imgesidir. Bu imgede, arketipler (...) zaman
içinde billurlaşmışlardır.” (Jung, 2006, s. 169). Yani arketipler kolektif bilinçaltı ile aktarılan, insanoğlunun ortak duyuş, düşünüş ve davranış kalıpları, kolektif bilinçaltı ise “insanoğlunun ortak hafızasıdır.” (Yavuzer, 2018,
s. 134). Jung arketiplerin kaynağına dair şunları söyler: “Bana öyle geliyor ki [arketiplerin] kaynağı insanlığın sürekli tekrarlanan yaşantılarının
birikimi[dir].” (Jung, 2006, s. 147). Jung’a göre psikenin yadsınamayacak
denli önemli bir parçası olan arketipler birçok mitolojik motiften beslenir.
Bu anlamda mitoloji kolektif bilinçaltı kapsamına girer. Arketip ile mitoloji
arasındaki ilişki şu şekilde de açıklanabilir: Arketip kolektif bilinçaltındaki
mistik veya mitolojik fikirlerin tekrar ve tekrar üretimini olanaklı kılar.
Jung arketip ve bilinçaltı kavramları sadece psikoloji sahası için kullanmaz. Bu kavramları aynı zamanda edebiyat disiplini ile de ilişkilendirerek
arketipik eleştiri kuramının temellerini atar. Jung bir sanat eserindeki imgelerin ardında bulunan ilksel imgeleri tespit etmeye çalışır. Jung’a göre,
birer mitolojik figür olan arketipler yaratıcılığın özgür bir şekilde var olduğu her yerde ortaya çıkar (Jung, 2006, s. 323). Sanat imgelerinin arkasında bir ilksel imge bulunduğuna göre sanat eserlerinin kaynağı da sanatçıların kişisel bilinçaltı değil kolektif bilinçaltıdır (Jung, 2006, s. 322).
Kolektif bilinçaltı vasıtasıyla taşınan mitolojik figürler sanatçı tarafından
esere yansıtıldığı için sanat eserleri de mitoloji alanının kapsamına girer.
Jung için yaratıcı süreç kolektif bilinçaltında var olan arketipik imgenin
sanat yapıtı olarak işlenip biçimlendirilmesidir.
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Peki Jung’un ortaya koyduğu bu görüşlerin asıl konumuz olan Northrop
Frye’nin teorisine katkısı nasıl olmuştur?
2. Northrop Frye’nin Mit Teorisi

20.yy’ın en etkili edebiyat teorisyenlerinden biri sayılan Kanadalı edebiyat eleştirmeni Northrop Frye, Jung’un temellerini attığı arketipik eleştiri
kuramını yayımladığı Eleştirinin Anatomisi adlı eserinin “Arketipik Eleştiri: Mit Teorisi” başlıklı bölümünde daha sistemli bir hale getirir. Northrop
Frye arketip ve edebiyat metni arasındaki bağıntıya dair görüşünü şöyle
açıklar:
“(...) [B]enim arketip ismini verdiğim öğe, tipik ya da tekrar
eden görüntü demektir. Arketip derken, bir şiiri başka bir şiire
bağlayan ve bu sayede edebi tecrübemizin birleşmesine ve bütünleşmesine yardımcı olan bir sembolü kastediyorum.” (Frye,
2015, s. 128)

“Arketipler bağdaşık kümeler ve karmaşık değişkenler oldukları için de
sembollerden ayrılırlar.” (s. 132) Sembol ve arketip ayrımını Northrop
Frye şu örnek üzerinden anlatır: Gündelik sembolizmde yeşil kıskançlığı
simgelerken, arketip olarak yeşil kıskançlığı simgelediği ölçüde baharı,
umudu veya İrlanda vatanseverliğini de simgeler(s. 132).
“Arketipik evrede, sanat eseri bir mittir(...)” (s. 149) diye yazar Frye. Arketipik eleştiri kuramına göre anlatı ile tören arasında yakın bir ilişki vardır.
Anlatılar da törenler gibi insan eylemlerinin bir bütün olarak taklididir.
Frye arketipik analizde bir romanın olay örgüsü, tekrar eden ögeler, tören
ile benzeşen eylemler bakımından ele alındığını belirtir (s. 135). Törenin
mythos ile olan ilişkisi edebi anlatıyı da mitolojinin kapsamına dahil eder.
Mit hem törene anlam verir hem de töreni tanımlar (s. 137). Bu bakımdan
tören ve edebi anlatı mythos’un arketipik ifadeleridir.
Northrop Frye’nin teorisinde doğa önemli bir yer teşkil eder. Frye’ye göre
mit doğaya her zaman uyum sağlar. Birçok şiirde deniz veya orman gibi
doğanın ortak imgelerinin tekrarı bir tesadüf değildir (s. 128). Arketipsel
evredeki şiir ile doğa arasındaki uyumu Frye şu şekilde açıklar:
“Şiir arketipik evresinde doğayı (...) bir yapı ya da sistem olarak
değil, döngüsel bir süreç olarak taklit eder. Sanatın ritmindeki yineleme prensibi öyle görünüyor ki doğanın, zamanı bizim
için anlaşılır kılan tekrarlarından kaynaklanmaktadır. Törenler, Güneş’in, Ay’ın, mevsimlerin ve insanın yaşamının döngüsel
hareketleri etrafında kümelenirler. Her kritik dönemsel tecrübe, gündoğumu, günbatımı, Ay’ın evreleri, tohum ekme zamanı ve hasat zamanı, ekinokslar ve gündönümleri, doğum, ka-
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bul törenleri, evlilik ve ölüm kendi törenlerini yaratır. Törenin
gayreti -eğer böyle bir şey mümkün olabilseydi- otomatik ve
bilinçdışı bir yinelemeye sahip saf döngüsel anlatıya yönelmiştir, diyebiliriz.” (s. 135).

Anlatılar da törenler gibi mitlerden beslenerek Güneş’in, Ay’ın, mevsimlerin ve insan yaşamının döngüsel hareketleri etrafında kümelenirler. Frye
bu döngüsel hareketleri dört ana evreye ayırır: Yılın dört mevsimi (ilkbahar, yaz, sonbahar, kış), “(...) günün dört parçası (sabah, öğle, akşam,
gece), su döngüsünün dört yönü (yağmur, pınar, nehir, deniz ya da kar),
yaşamın dört dönemi (gençlik, yetişkinlik, yaşlılık ve ölüm)” (s. 192). O
zaman şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz: İlkbahar mevsimi sabah, yağmur
ve gençlik ile; Yaz mevsimi öğle, pınar veya çeşme ve yetişkinlik ile; sonbahar mevsimi akşam, nehir ve yaşlılık ile; kış mevsimi ise gece, deniz, kar
ve ölüm ile ilişkilidir. Arketipik evrede doğayı taklit eden eserler hem söz
konusu arketipik sembolleri hem de bu sembollerle ilişkili olan ve kolektif bilinçaltında bulunan mitolojik motifleri içerirler.
3. Dört Farklı Şiirdeki Arketipsel Semboller

Buraya kadar anlatılan bilgiler ışığında arketipik eleştiri yöntemini kullanarak Sezai Karakoç’un “Doğum”, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Bütün Yaz”,
Ahmet Haşim’in “Sonbahar”, Edip Cansever’in “Kar Yangını” şiirlerindeki
arketipsel sembollerin ve mitolojik motiflerin izini sürebiliriz.
3.1. Edip Cansever’in “Kar Yangını” şiirinde arketipsel semboller

Edip Cansever’in 1961 yılında yayınlanan Nerde Antigone adlı eserinin
içinde bulunan “Kar Yangını” şiirinde arketipsel sembollerden biri olan
kar henüz şiirin başlığında karşımıza çıkar. Cansever’in şiiri için seçtiği
mevsimdir kıştır. O halde şiirde kış mevsimiyle uyumlu olarak deniz, gece
ve ölüm gibi arketipsel sembollerin de bulunmasını bekleriz.
Şiirin üçüncü dizesi şöyledir: «Bir uzun çan kulesi bembeyaz Samatya’da.”
Northrop Frye’ın anlatılarda tercih edilen kelimeleri tesadüf olarak görmediğini belirtmiştik. Peki Samatya kelimesinin seçiminin sebebi ne olabilir? Samatya isminin Yunanca kum manasına gelen psammos’dan ve
kumluk anlamına gelen psamathia kelimesinden geldiği düşünülmektedir
(Öztürk, 2017; Evin, 2013). Aynı zamanda Psamathe Yunan mitolojisinde
kum veya kumsal tanrıçasıdır (Erhat, 2018, s. 258) Psamathe’nin adı da
Yunanca psammos (kum) ve theia (tanrıça) sözcüklerinin birleşmesinden
oluşur (Cesare, Schwindt, Daneshvari, Münch, Biaggi, 2014, s. 44). Bu bağlamda Samatya kelimesi arketipsel sembollerden deniz ile ilişkilidir.
Şiirin on ikinci dizesi ise şu şekildedir: «Kış güneşi, sarmaşık, kim ne anlıyor sanki ölümden?» Şiirin bu dizesinde ölümden bahsedilmesi kış mi648
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tosu ile uyumludur. Kış mevsiminin kaynağı Yunan Mitolojisi’ndeki Hades-Persephone anlatısına kadar uzanır. Söz konusu efsaneye göre Hades
Demeter’in kızı Persephone’yi ölüler diyarına kaçırır. Tabiat ve bereket
tanrıçası olan Demeter bu olay sonucunda o kadar şiddetli yas tutar ki tabiat tüm canlılığını yitirir ve kış mevsimi ortaya çıkar (Erhat, 2018, s. 85).
Sarmaşık yine arketipsel sembollerden ölüm ile bağlantılıdır. Efsaneye
göre Kissos, babası Bacchus ile oynarken ölür. Ana Tanrıça Gaia Bacchus’a
acır ve oğlunu sarmaşık haline getirir. Bacchus da bu sarmaşığı tacında
kullanmaya başlar (Folkard, 2016, s. 388). Ayrıca sarmaşık kış arketipini
yansıtan mitlerle de ilişkilidir. Pagan kültüründeki kış gündönümü kutlamalarında sarmaşık kullanılır (Pesznecker, 2015; Draco, 2017). Büyük
Kelt Tanrıçası Arianhord’un -ki kendisi ölüm tanrıçasıdır- kutsal bitkisi
sarmaşıktır (Vicedo, 2014, s. 83).
Şiirin son dizeleri de kış arketipinin sembollerini barındırır: “Tutuşurlar
ne zaman karların ateşinden/Bir ölüm kadar şaştığımız onlar ve kendileri/Yani bu dünyanın en yılgın havarileri/Orada çan kulesi bembeyaz öldüğünden...” 12 sayısının toplumdan topluma ve kültürden kültüre değişen
çeşitli mitik kökenleri vardır. Şiirde de geçtiği gibi İsa›nın havarilerinin
sayısı 12’dir. Yunan mitolojisinde 12 sayısı hem ölümle hem de kış mevsimi ile ilişkilidir çünkü Olimpos’tan kovulan 13. Tanrı Hades’tir ki daha
öncede belirtildiği gibi Hades ölüler diyarının tanrısıdır ve Persophane’yi
ölüler diyarına kaçırarak kış mevsiminin başlamasına sebep olmuştur. 12
sayısı İskandinav mitolojisinde de ölüm ve kış mevsimi ile yakından ilgilidir. Vikinglerin tanrısı Odin ve Frigga’nın verdiği ziyafete 12 Tanrı davetlidir. 13. Tanrı olan Loki de ziyafete katılmak ister fakat bu isteği reddedilir
(Helgoe, Wilhelm, Kommor, 2005, s. 148). Bunun üzerine Loki, kış tanrısı
Hod’u Balder’e karşı kışkırtır ve Hod Balder’i öldürür (Helgoe ve diğerleri, 2005, s. 148; Marshall Cavendish Corporation, 2005, s. 1463) Aynı zamanda bu efsane kış arketipinin sembollerinden denizle de bağlantılıdır.
Balder’in ölümü üzerine karısı Nanna da kederinden ölür ve ikisi yanan
bir gemiye koyularak denize bırakılır (Gayley, 1991, s. 392).
3.2. Sezai Karakoç’un “Doğum” şiirinde arketipsel semboller

Sezai Karakoç’un 1980 yılında basılan Leyla ile Mecnun adlı şiir kitabının
içinde “Leyla’nın Doğumu için Mecnun’un Sonradan Söylediği” başlığıyla bulunan ve Doğum ismiyle de bilinen söz konusu şiir için Karakoç’un
seçtiği mevsim bahardır. Şiirde kullanılan kelimeler ve tercih edilen çiçek
isimleri baharın arketipsel sembolleri olan sabah, yağmur ve gençlik ile
uyumludur.
“İlkin horozların gözüne göründün/Dünyaya haber verdiler ötelerden”
dizeleri sabah ile ilişkilidir. “Gökler yağmur biçiminde güler ağlar ağlar
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da” dizesi ise bahar ve yağmur ilişkisinin göstergesidir. Aynı zamanda şiirde kullanmak için tercih edilen kuş güvercindir. Sabah, yağmur ve güvercin ilişkisini göstermesi bakımından en iyi örnek Kızılderili mitolojisidir.
Pueblo Kızılderilileri bahar mevsiminde güvercinlerin sabahları yağmur
sularını içtiğini gözlemlemişler ve güvercinlerin ötüşünü yağmur şarkısı
olarak yorumlamışlardır (Allen, 2009, s. 82) Buna ek olarak güvercin Yunan mitolojisinde Afrodit’e adanmış bir kuştur (Brody, 2001, s.99). Güvercinin baharla ilişkisi de Afrodit’ten gelir.
Şiirde menekşe, leylak ve nergis gibi çiçekler kullanılmıştır. Menekşe bahar ile ilişkili mitolojik bir ögedir. Roman döneminde ilkbahar ekinoksu
için yapılan şenliklerin kaynağı Attis-Kibele hikayesidir. Pausanias’ın anlatımına göre Kibele Attis’e aşık olur. Attis Kibele’ye sadık kalacağına söz
verse de Midas’ın kızına aşık olur ve evlenmeye karar verirler. Bu durumu
kıskanan Kibele düğün günü Attis’i delirtir. Attis bir çam ağacının altında
erkeklik organını keser ve yere damlayan kanından menekşeler filizlenir
(Albayrak, 2007, s. 46). Yine Yunan mitolojisindeki anlatıya göre Persophane’nin Hades tarafından kaçırılmadan önce topladığı çiçeklerden biri
de menekşedir (Stevens, 2001, s. 382). Leylak çiçeğinin bilimsel adı Syringa Vulgaris’tir. Bu isim Yunan Mitolojisi’ndeki bir efsaneye dayanır. Syrix
bir ağaç perisidir. Tanrı Pan Syrix’e aşık olur ve onu kovalamaya başlar.
Syrix Pan’dan kurtulmak için kendisini leylağa çevirir (Rogers, 2017, s.
201). Kısacası leylağın baharla ilişkisinin kaynağı da pastoral bir Tanrı
olan Pan’dır. Nergis ile bahar arasındaki ilişkinin kökeni ise Yunan Mitolojisi’ndeki Hades-Persophane ve Narcissus efsanelerine kadar uzanır.
Persephone’nin birlikte kır gezintisine çıktığı grubundan ayrılmasına ve
Hades tarafından kaçırılmasına sebep olan çiçek nergistir (Klein, 2014,
s.79). Diğer anlatıda ise Narcissus bir bahar günü suya yansıyan suretini
görüp kendine hayran olur. Kendi yasımasını seyrederek ölür ve öldüğü
yerde nergisler açar (Erhat, 2018, s. 211; Gezgin, 2015, s. 147).
Baharla alakalı arketipsel sembollerden biri olan gençlik doğum ile birlikte değerlendirilebilir. Şiirin başından itibaren doğum ile ilgili birçok sembol kullanılmıştır. Örneğin güvercin doğum ile ilişkili mitik bir semboldür.
Yunan Mitolojisi’nde yunusun ağzından yeniden doğan bir güvercin anlatılır. Buradaki asıl kritik nokta delphos’un Yunanca’da hem yunus hem
de rahim anlamına gelmesidir (Ranadive, 2002, s. 3; Smith, 2014, s. 294).
Şiir geçen nar doğumun bir sembolüdür ve çeşitli toplulukların mitlerine
göndermeler içerir. Çin mitolojisinde nar doğurganlığı simgeler (Small,
2012, s.480). Berberi kadınlar yere bir daire çizerler ve dairenin merkezinde bir nar parçalarlar. Halka dışına çıkan tohum sayısı sahip olacakları
çocuk sayısını temsil eder (Graham, 2016). Eski Mısır’da ölüler narla birlikte gömülmüştür. Bu uygulama yeniden doğum anlayışına uygun olarak
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ortaya çıkmıştır (Québec/Amérique International, 1996, s.250; Newman,
Lansky, Block, 2007, s. 13).
3.3. Ahmet Haşim’in “Sonbahar” şiirinde arketipsel semboller

Ahmet Haşim şiirlerinde sonbahar mevsimini oldukça sık kullanan bir şairdir. Sonbahar başlıklı şiiri de bunun bir örneğidir. Sonbaharın arketipsel
sembolleri olan akşam, nehir ve ihtiyarlık bu kısa şiirde kendilerine yer
bulmuştur.
“Bir taraf bahçe, bir tarafta dere” dizesinde dere sembol olarak sonbaharla uyumludur. ‘‘Suyu yakuta döndüren bu hazan/Bizi gark eyliyor düşüncelere’’ dizesinde suyun yakuta dönüşmesi yani kırmızı bir renk alması
hem sonbahardan hem de güneşin batmasından dolayıdır. Güneşin batışı
yani akşam vakti ile ihtiyarlığın, ölüme yaklaşmanın arasında bağlantı kuran mitler vardır. Yeni Zelanda’da ve Yeni Hebridler’de güneşin batışını
izleyen kişinin öleceğine inanılır. (Tözün, t.y. s. 3) Şiirde güneşin batışı ile
dere sembollerinin birlikte kullanılmasının da mitsel bir arka planı vardır.
Yunan mitolojisinde güneş tanrısı olan Helios ateş saçan atların çektiği
arabasıyla her Şafak yola çıkar ve akşam Okeanos ırmağına dalarak yorgun atlarını Okeanos ırmağında yıkar (Erhat, 2018, s. 133). Ayrıca Helios’un ateş saçan atları, dere ve yakut arasında da bir benzerlik kurulabilir.
Eski inanca göre yakut kaynağını ateşten alır (Morgan, 2008, s. 12).
3.4. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Bütün Yaz” şiirinde arketipsel semboller

Son olarak Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bütün Yaz isimli şiirinde yaz mevsimi ile ilişkili arketipsel semboller öğle vakti, çeşme ve yetişkinliktir.
Yaz sembolü çağrışım yoluyla bizi güneş sembolüne götürür. Yunan Mitolojisi’nde Güneş›in ta kendisi sayılan Tanrı Helios, öğle vakti ile birlikte
kullanılmıştır. Bunun temel sebebi şafağın Eos, Ay’ın ise Selene ile özdeşleştirilmesidir. Bu iki tanrıça aynı zamanda Helios’un kardeşleridir (Erhat, 2018, s. 133) Tanpınar şiirde mehtaplı bir geceden söz ederek Helios’un kardeşi Selene’ye de bilinçdışı bir şekilde atıfta bulunur.
“Ne güzel geçti bütün yaz,/geceler küçük bahçede...» dizesindeki bahçe
kelimesinin seçimi bizi arketipsel bir sembol olan çeşmeye yöneltir. Geleneksel Türk Mimarisi’nde evler bir avlunun içinde bulunur. Bu avlu ev
halkının, çocukların vakit geçirdiği bir bahçe görevi görür. Söz konusu avlularda da bazen bir havuz, bazen bir çeşme bulunur. Ayrıca Yunan Mitolojisi’nde çeşme perisi olan Naiadeslerin ve ilham perisi olan Muselerin
Roma Mitolojisi’ndeki karşılığı Camenaelerdir ve Camenaelerin ilham perisi olduğuna da inanılmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2012, s. 38; Öztürk,
2018)
Yetişkinlik sembolü ise şiirin geneline yayılan ve kaynağını Oedipus mi651
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tinden alan Oedipus kompleksidir. Şiirde geçen zambak hem kadın hem
de erkek üreme organını sembolize eder (Davis, 1993, s. 144; Busenbark,
2017, s. 188). Freud buna fallik der. Fallik dönem Oedipus Kompleksi’nin
başladığı, çocuğun cinsel kimliğini keşfetmeye çalıştığı dönemdir. Mehtap kolektif bilinçaltında Tanrıça’dır (Independent, 2009; Erhat, 2018,
s. 269). Özellikle dolunay annenin sembolüdür (Stewart, 1998, s. 276).
“Hülyan, eşiği aşılmaz/Bir saray olmuştu bize;/...” dizesinde hülya anneye
duyulan cinsel arzuyu temsil eder. Bu arzu bir hülyadır çünkü erkek çocuk
hiçbir zaman anneye cinsel olarak sahip olamayacaktır. Eşiği aşılamayan
saray sembolü anneye duyulan cinsel arzu sebebiyle rakibe dönüşen babanın otoritesi ile alakalıdır. Anne eşiği aşılamayan bir saraydır çünkü sarayın sahibi babadır. “Hapsolmuş gibiydim bense,/Bir çözülmez bilmecede.” dizesi çocuğun cinselliği keşfetme sürecini anlatır. Bu süreç de Ay miti
ile bağlantılıdır. Platon’un Şölen adlı eserinde Aristophanes insanların ilk
başta 3 cinsiyetten oluştuğunu söyler: Güneşten gelen erkekler, dünyadan
gelen dişiler ve aydan gelen androjenler. Androjenler hem erkek hem de
dişidirler. Çocuk cinsel benliğini keşfetmeden önce androjen evrededir.
Ödipal evre ile birlikte cinsel benliğine kavuşmaya başlar. Kısacası aydan
gelen androjen çocuk tekrar aya yani anneye cinsel bir arzuyla yöneldikten sonra babanın otoritesine boyun eğerek anneden uzaklaşır ve kendi
cinsel kimliğini kazanır. Androjenin hem erkekte hem de kadında bulunan bir hormon olması ve miktarının cinsiyeti belirlemesi de anlatıyla paralellik gösteren önemli bir ayrıntıdır.
4.Sonuç

Arketipçi Eleştiri’nin önemli isimlerinden olan Joseph Campbell “Kahramanın Sonsuz Yolculuğu” adlı eserinde mitlerin insan faaliyetleri üzerindeki etkisini şu şekilde dile getirir:
“Yeryüzünde ikamet edilmiş her yerde, bütün çağlarda ve her
koşulda, insana ait mitler türemiştir ve bu mitler insanın vücudunun ve aklının eylemleriyle ortaya çıkan ne varsa hepsinin
esin kaynağıdır. Mitin, kozmosun sonu gelmez enerjilerini insanın kültürel yaratımına akıtan gizli bir yarık olduğunu söylemek çok ileri gitmek olmayacaktır. Dinler, felsefeler, sanatlar,
ilkel ve tarihsel insanın sosyal biçimleri, bilim ve teknolojideki
büyük buluşlar, uyku kaçıran düşler hep mitin o temel, büyülü
yüzüğünden fışkırır.” (Campbell, 2013, s. 13)

Carl Gustav Jung çalışmalarında bu mitlerin nasıl canlı kaldığını, nesilden nesile nasıl aktarıldığını, bu aktarımın temel vasıtası olan kolektif
bilinçaltının yapısını inceleyerek arketipçi eleştirinin temellerini atmıştır.
Northrop Frye ise Jung’un attığı temeller üzerinde bir kuram inşa ederek
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arketipçi eleştiriyi sistemli bir hale getirmiş, bu kuramın çerçevesinde
mevsimler teorisini geliştirerek edebi metinlerdeki arketipsel sembollerin izini sürmüştür. Berna Moran Edebiyat Kuramları ve Eleştiri’de arketipçi eleştirinin yapısı ve eleştirmenin görevi hakkında şunları söyler:
“Edebiyat eserlerinde tekrarlanan (...) arketipler, kişiler olabilir, imgeler olabilir, simgeler olabilir, durumlar ya da olay örgüleri olabilir. [Arketipçi eleştiri] bu arketiplerin kökenini eski
mitoslarda ve ilkellerin ayinlerinde bulur. Bu bakıma arketipçi eleştiri okulunun açısından edebiyat, arketip olan kişilerin,
durumların, simgelerin ifadesidir, ve eleştirici, yazarın farkında olmadan kullandığı bu mitos dilini çözmek ve eseri daha
anlaşılır bir tarzda açıklamakla görevlidir.” (Moran, 1988, s.
189-190)

Sonuç olarak, arketipçi eleştiri edebi anlatıların arka planındaki mitik evreni ortaya çıkarmak ve anlatı içindeki imgelerin mitik kökenlerini tespit
etmek için pratik bir yöntemdir. Arketipçi eleştirinin şekillendirdiği okuma yöntemi ile metne yaklaşan eleştirmenin görevi ise kolektif bilinçaltı
ile nesilden nesile aktarılan mitik sembollerin metin içindeki işleyişini,
metnin diğer unsurları ile kurduğu ilişkileri tespit ederek söz konusu
sembollerin mitik kökenlerini açıklamaktır.
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Öz: Macarların kadim tarihi bilinmezlerle doludur. Bu nedenle çeşitli tarihi kaynaklarda isimleri geçene kadar olan dönem varsayımlar üzerine kuruludur. Macarlar, ilk
kadim yurtlarından bugünkü yurtları olan Karpat Havzası’na gelinceye kadar, hatta
geldikten sonra da Sabir, Onogur, Hazar, Peçenek, Kuman gibi pek çok Türk kavmiyle
daima yakın ilişki halinde olmuşlardır. Öyle ki, bu yakınlık Macarların başta dil olmak üzere, tüm yaşam tarzını etkilemiştir. Bu nedenle başta Bizans kaynakları olmak
üzere pek çok tarihi kaynakta Türk olarak anılmışlardır. Macarlar, X. yüzyıldaki ilk
kroniklerinden XV. yüzyıldaki son kroniklerine kadar kendilerinin Hunlardan ve Attila’dan geldiklerini kabul etmişlerdir. Bu kroniklerde bilinmezlerle dolu kadim tarihlerini Türk kökenli efsanelerle süslemişlerdir. Bu efsaneler onların gurur kaynağı olan
kadim tarihlerine adeta birer kopmaz bağ olmuştur. Bu bildiride Türk kültüründeki
bazı önemli kültürel motiflerin, Türk-Macar etkileşimi sonucu Macar tarihi açısından
nasıl ele alındığı, Türk kültür tarihi ile karşılaştırılarak son Macar kroniği Chronica
Hungarorum’un2 izinde ortaya konulacaktır. Türk kültüründe yer alan geyiğin Macarlara sihirli geyik efsanesiyle nasıl öncülük ettiği, Macarların krallık hanedanına soy
verecek olan Árpád hanedanının turul (toğrul) kuşundan nasıl neşet anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türk, Macar, Turul, Sihirli Geyik, Chronica Hungarorum

1
2

Genel Türk Tarihi, MA
senolmesude@gmail.com
2018 yılında tamamlamış olduğum “Macar Kroniği Chronica Hungarorum: Birinci ve
İkinci Bölümlerin Tercüme ve Değerlendirmesi” adlı yüksek lisans tezinden faydalanılmıştır.
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HUNGARIAN LEGENDS SHAPED BY TURKISH CULTURE

Abstract: Ancient Hungarian history is filled with unknown elements. During and
even after their arrival at their final settlement in Carpathian Basin, they always maintained a close relationship with Turks, especially with the Sabirs Onogurs, Khazars,
Pechenegs, and Cumans such that these relationships affected their whole lifestyle
and language. Therefore, they were referred to as Turks in many historical sources,
especially those of Byzantine. The Hungarians admitted that they have descended
from the Huns and Attila starting from their first chronicles in the 10th century to
their last in the 15th century. In these chronicles, they garnished their history with
Turkish-origin legends each acting as an unbreakable bond to their pride; their history. In this assertion, how the cultural motifs in Turkish culture were approached as
a result of the Turkish-Hungarian interaction with respect to the Hungarian history
and what they are will be described in comparison with the Turkish cultural history
within the framework of the last Hungarian chronicle, Chronica Hungarorum. Also,
how the deer in the Turkish history led the Hungarians with the magical deer legend,
how the Árpád dynasty, the ancestors of the Hungarian royal dynasty descends from
the Turul bird will be discussed.
Keywords: Turkish, Hungarian, Turul, Magical Deer, Chronica Hungarorum

658

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

1. Giriş
Henüz yazının bilinmediği tarihlerde toplumlar tarihlerini ağızdan ağıza geçecek, akılda kalması ve söylenmesi kolay olacak şekilde ilahi, şarkı,
destan gibi manzum formlarda nesilden nesile aktardılar. Anlatan kişinin
anlatım gücüne ya da olayları algılama şekline uygun olarak içlerinde gerçekdışı kişiler ve olağanüstü olaylara de yer veren bu şifahi aktarımlar,
günümüzde yorumlanırken uzun bir süre gerçeküstü masallar, anlatanların hayal dünyasının ürünleri gibi algılandı. Ancak Troya’nın keşfiyle
birlikte bu yargılar da değişti. Artık efsanelere, destanlara farklı bir gözle
bakılmaya, geçmişle olan ilişkilerinde gerçekçi yönler aranmaya başlandı (Kaçmaz, 2012, prg. 11). Bunun yanı sıra destanlar, efsaneler, mitler
incelendiğinde bünyesinde sadece tarihi ve sosyal olayları, toplumların
yaşam tarzlarını ve kültürünü değil toplumların yaşadıkları coğrafyaların
özelliklerini ihtiva ettikleri görülmektedir.
Türk tarihindeki Dede Korkut destanları buna en güzel örnektir. Bu destanlar, Oğuzların Müslüman olmadan önceki IX-XI. yüzyıllarda Türkistan
sahasında karşılaştığı olayları ozanların diliyle yüzyıllar boyunca nesilden nesile aktardılar. Bu özellikleri sebebi ile Dede Korkut destanları günümüzde Türk siyasi tarihi bakımından ziyade Türk kültür dünyasına, gelenek göreneklerine, sosyo-ekonomik yapısına ışık tutmaktadır (Gökyay,
2013, s. 9-21).
Bir milletin kanatlı sözleri olan mitoloji ve destanlar, kendilerinden başka onlarla yakın temas halinde olmuş başka milletleri de etkilemiştir. Bu
etkileşim bazen milletlerin bilinmeyen geçmişine ışık tutmuştur. Makalemizde iki Macar efsanesinden yola çıkarak bu etkileşimin tarihsel ve kültürel boyutlarına yer vereceğiz. Efsaneler bahsine geçmeden önce Macar
ve Türkler arasında kültürel etkileşimin tarihsel arka planından kısaca
bahsetmek faydalı olacaktır.
2. Macar Tarihi ve Tarihte Türk – Macar İlişkileri

Macarların kadim tarihi bilinmezlerle doludur. Resmi tarih anlayışına
göre kendilerini Fin-Ugor kökenli olarak kabul eden Macarların bu söyleminin ardında bugün de tüm canlılığıyla devam eden bilimsel ve siyasi tartışmalarla dolu uzun bir süreç vardır. Bu nedenle tarih sahnesinde
isimleri yazılı kaynaklarda geçene kadar olan döneme ait olan iddialar,
olasılıklar üzerine kuruludur. Bu konuyla ilgili bilimsel çalışmalar devam
etmektedir.
Macarların anayurdunun neresi olduğuna ilişkin belirli bir görüş olmayıp birbirinden farklı birkaç varsayım vardır. (Vékony, 2005 s. 31-39). Bugünkü resmi Macar tarih anlayışına göre Macarlar, milattan binlerce yıl
önce Fin-Ugor atalarından ayrıldılar. İçlerinde Macarların bulunduğu ana
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kütleden yaklaşık 2500- 3 bin yıl önce koptu. Buradan doğuya doğru ilerleyerek Karadeniz’in kuzeyinde bulunan Etelköz adlı yurtlarına ulaştılar
(Petkes, Sudár ve Türk, 2017, s. 3).
Etelköz, Macarların Urallar’daki ana yurtlarından sonra Bulgarlar ve Hazarların hâkimiyeti altında yaşadığı bölgedir. Konumu tam olarak tespit
edilememiş olsa da bugünkü Ukrayna civarında olduğu tahmin edilmektedir. Macarlar hakkında en önemli kaynakların başında gelen Bizans imparatoru Konstantin Porfirogennetos’un İmparatorluğun Yönetimi adlı
eserinde Levedia adlı bir yurtları daha olduğunu belirtmektedir. Günümüz Macar tarihçileri Etelköz’den önce Levedia adında bir yurtları daha
olduğunu kabul etseler de günümüzde kabul gören fikir burasının ayrı
bir yurt olmadığı Etelköz’ün bir bölümünü teşkil edip başlarında bulunan
beyleri Levedi’nin adına atfen Levedia olarak adlandırıldığı şeklindedir(Petkes vd., s. 7). Etelköz’den bugünkü yurtlarına yani Karpat Havzası’na
gelinceye kadar da bu coğrafyada başta Onogurlar olmak üzere, Sabir, Hazar, Peçenek, Kuman gibi çeşitli Türk boylarıyla temasa geçtiler.
Macarlar Etelköz’de Hazarların idaresinde yaşadıkları sırada siyasi örgütlenmelerini tamamladılar. Daha önce var olan boy ittifakı, başlarına bir
başbuğun geçmesiyle tam bir devlet şeklini aldı. Başbuğ olarak Álmoş’un
oğlu Árpad’ın başında olduğu bu siyasi ittifakta yedi boydan ikisi Macar
diğeri beş tanesi Türk boyudur. Bunlara Hazarlardan ayrılan üç Kabar
boyu da katıldı (Eckhardt, 1949, s. 6)
894’te Bizans’ın talebi üzerine Bulgar-Bizans savaşına müdahale eden
Macarlar, Bulgarların Macarların doğusunda yaşayan Peçenekleri yardıma çağırması sonucu yenildiler. Burada yenilgiye uğrayan Macarlar yurtlarından ayrılarak 8953 yılında kendilerine Karpat Havzası’nda yeni bir
yurt buldular (Eckhardt, s. 9).
Macarlar bugünkü yurtlarına yerleştikten sonra da Türk boylarıyla ilişkileri sona ermedi. Fasılalı olarak Uzlar, Peçenekler son olarak da Kumanlar
Macaristan’a yerleştiler. Zamanla dillerini ve kimliklerini yitiren bu boyların hatıraları, Macaristan’daki yer isimlerinde kalmıştır.
Macarların Bulgar ve Hazar gibi Türk boylarıyla bu yakın ilişkileri, başta
dilleri, inançları, görünüşleri, askeri ve siyasi yapıları olmak üzere tüm
yaşam tarzlarını etkiledi. Bu nedenle de tarih sahnesinde görünmeye başlamaları ile birlikte başta Bizans kaynakları olmak üzere pek çok tarihi
kaynakta Türk olarak adlandırıldılar. Bundan başka ilişkide bulundukları,
hâkimiyetleri altında yaşadıkları diğer Türk kavim adlarıyla da anıldılar.
István Vásáry’ye göre Macarlara verilen Sabir, Onogur ve Türk adları onların siyasi ilişkilerine atfen verilmiş isimlerdir. Macarlara batı dillerinde
verilen Hungar adı ise sanıldığı gibi Hunlardan değil birlikte yaşamış ol3
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dukları Onogur adından gelmektedir (Róna-Tas, 2007, s. 42).
Macar dili ise Ural-Altay dil ailesinin Ural kolunda olup en yakın akrabası
olarak Finler kabul edilmekle birlikte, Türklerle uzun yıllar birlikte yaşamış olmaları nedeniyle çok sayıda hatta Finceden çok daha fazla sayıda
Türkçe kelimeyi barındırmaktadır. Ancak bugün Macar tarihine ilişkin
çözülmesi gereken en büyük problem Macarların Fin-Ugor kökeninden
gelişi ile çok kuvvetli Türk tesirinin nasıl bir araya getirilebildiği konusudur (Vásáry, s. 229).
3. Macar Efsaneleri

Tarihin kadim dönemlerinden itibaren tarih yazarları bilmedikleri konuların eksikliğini efsanelerle doldurmaya çalışmışlardır. Hatta bu efsaneler
insanlara bazen gerçeklerden daha ilgi çekici ve inanılır gelmiştir.
Yukarıda kısaca açıkladığımız Macar-Türk kavimlerinin tarihi geçmişine
dayanarak Türk kültürüyle paralellik gösteren Macar efsanelerinden Sihirli Geyik, Turul Kuşu Efsanesi, taşıdıkları anlamları ve tarihi rolleri ile
günümüzde önemini koruyan ve tartışılmaya devam eden önemli sembollerdendir.
3.1. Sihirli geyik efsanesi

İlk olarak Macar kronik yazarı Simon Kézai’nin Gesta Hunnorum et Hungarorum (Hun ve Macar Tarihi) adıyla bilinen ve kısaca Hun Tarihi olarak
da adlandırılan eserinde yer alan Hunor ve Magor adlı iki kardeşin, dişi
bir geyiğin izinde yeni bir yurt bulmalarını sağlayan efsane göre:
(…) Hunor ve Magor Nemrut’tan ilk olarak doğan çocukları
olduklarından, babalarından ayrılarak ayrı bir yurtta (çadırda) yaşamaya başladılar. Bir gün avlanmak için ovaya indiklerinde bozkırda önlerine dişi bir geyik çıktı. Geyik onların
önünden kaçtı. Hunor ve Magor onu takip etti ve bu şekilde
Maeotis (Azak Denizi) bataklıklarına ulaştılar. O sırada dişi
geyik, sık bitkilerle kaplı ormanda gözlerinin önünden kayboldu ve uzun süre aramalarına rağmen hiçbir şekilde ona
rastlayamadılar. Ancak onu aramak amacıyla bahsi geçen bataklık bölgeyi gezdiklerinde, burayı sürülerini otlatmaya çok
uygun buldular. Babalarının yanına dönerek, tüm sığırlarıyla
birlikte Maeotis’teki bataklık bölgeye taşınmak ve orada kalmak için ondan izin istediler ve bu izni aldılar. (…)Nitekim
Hunor ve Magor, Maeotis bataklıklarına göç ettiler, beş yıl süreyle orada kaldılar, oradan bir yere ayrılmadılar. Ama altıncı
yılda, buradan çıktılar, dolaşırlarken bozkırda bir müzik sesi
duydular. Araştırmak amacıyla ilerlediler ve o sırada eşleri
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olmadan çadırlarında oturan Bereka’nın (Belar/ Bulgar) karılarına ve kızlarına rastladılar. Tam o anda bunlar, boynuzdan yapılmış borular(nefir) eşliğinde kutlama yapıyor ve kol
kola dans ediyorlardı. Hızla onlara baskın yaptılar ve neleri
var neleri yoksa ele geçirerek hepsini Azak Denizi bataklıklarına götürdüler. Bu baskında diğer kadınlar arasında, Alan
hükümdarı Dula’nın güzel, bekâr kızlarını da tutsak ettiler. Bu
kızlardan birini Hunor, diğerini de Magor eş olarak aldı ve.
Söylendiği üzere Hunlar ya da Macarların bütün soyu bu kadınlardan gelmektedir. (Şenol, 2018, s. 19-21).

Geçmiş tarihe baktığımızda avcılıkla geçinen kavimlerde geyik yiyecek,
giyecek ve taşıma aracı olması nedeniyle daima önemli bir yere sahip olduğunu görürüz. Bu nedenle çok çeşitli toplumlarda mitoslara, efsanelere, halk sanatına zengin bir malzeme olmuştur. Öyle ki İskitler gibi bazı
kavimlerin adeta simgesi olmuş, tasvirlerde atı bile geride bırakmıştır.
Hatta öldükten sonra geyiğe dönüşecekleri inancıyla atlarını bile geyik
maskıyla gömdüler. Geyik Laplarda Miantas Pirre, Keltlerde Cernunsos,
Yunan Artemis, Aktion, Macarlarda ise Enéh adlarını almıştır.( Szombathely, 1985, s. 204). Yine Anadolu’da Hititlerde önemli ve kutsal bir hayvan
olan geyik, Hitit Dilinde Harava=Haruva (Boynuzlu Hayvan=Hitit Tanrısı)
olarak adlandırılmıştır. İngilizce boynuz anlamına gelen horn kelimesinin
buradan geldiği düşünülmektedir.(Kaya, 2009, s. 233-234)
Geyik, Türk mitolojisinde de sıkça rastlanan bir motiftir. Ögel, Türklerde
kutsal bir hayvan gözüyle bakılan geyiğin Türk mitolojisinde büyük bir
yeri olduğunu belirtir. Ama efsanelerde geyiğe kutsallığı dışında yapılan
asıl atıf onun yol göstericiliği olmuştur. Göktürklerin analarının dişi bir
geyik olduğuna dair bir efsane mevcuttur. (Eberhard, 1996). Türklere Ergenekon’a girişte, Hunlara ise batıya göçlerinde ise yine bir geyik yol göstermiştir. (Kaya, 2009). Ayrıca Türk destanlarının kahramanları ve kamlar büyük bir görevi başarmak istediklerinde hayvan şekline yani bizdeki
tabirle hayvan donuna yani şekline (metamorfoz) girmişlerdir.
Türk efsanelerinde genellikle dişi olarak yer alan ve kutsallık atfedilen
geyik motifine Fin-Ugor kavimlerinde de rastlanmıştır. Grek Sozomenos
ve Got tarihçisi Jordanes de sihirli geyik efsanesinden bahsetmişlerdir. Bu
nedenle araştırmacılar bu efsaneyi Macar kökenli olarak kabul etmezler.
Oysaki, kutsal ve öncü hayvan rolüyle sihirli geyik yukarıda da bahsedildiği üzere İskitlerden itibaren Türk kültüründe çokça yer almış, cinsiyeti
ve yol göstericilik vasfı ile Macarların sihirli geyik motifiyle paralellikler
taşımaktadır. (Tarhan, s. 516)
Gyula Moravcsik, bu efsanenin antik çağdan kaldığını, iki kısımdan oluşmuş ve uzun süren bir göç sonucunda bu hale dönüştüğünü iddia etmek662
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tedir. Lajos Ligeti’ye göre ise bu efsanenin barbar âleminden geldiği muhakkaktır. Ona göre efsane unsurlarını Hunlarda aramak mümkünse de
menşeini önceki zamanlarda ve başka kavimlerde aramak gerekmektedir.
(Németh, 1982, s. 11-12)
İbrahim Kafesoğlu da Türklerin Avrupa kollarında (Hun, Ogur-Bulgar,
sonra Macar) üstün bir kudretle donatılmış olarak rehberlik görevini yapan, Oğuz Kağan Destanı’nda da yer alan geyik motifinin aslında bozkır
Türk kültürünün asli unsurlarından olmadığı, daha ziyade yabancı kavimlerden (İskit, Fin-Ugor) kavimlerden ve manihizm vb. dinler vasıtasıyla
Batıdan Türklere geçtiğini söyler (Kafesoğlu, 1997, s. 320)
Chronica Hungarorum’u Latinceden Macarcaya çevirmiş olan János Horváth’a göre, araştırmacıların pek çoğu tarafından sihirli geyik efsanesi
Macar kökenli olarak kabul edilmese de ne Jordanes ne de diğer yabancı
kaynaklarda Macar efsanesinde yer alan sihirli geyiğin, kavmin ilk atası sayılan Enéh4 olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Kronik yazarı
bunu Macar geleneklerinden getirmiş olmalıdır. Efsanedeki bu bilgi, efsanenin Macar kökenini şüphe götürmez yapmaktadır. Bu şekilde Sihirli
geyik efsanesi Macar kavminin ongunla ilgili ilk yaratılış efsanesi olmuş
ve her tarafa yayılmıştır. (Şenol, s. 20)
Sándor László Tóth, eserinde bu efsane ile ilgili Macar tarihçilerinin çeşitli
görüşlerine yer vererek bu efsanenin Türk (Onogur-Bulgar, Hun)-Macar
ilişkilerinin başlangıcı olan Azak Denizi-Kuban bölgesindeki VI-IX. yüzyıl
ilişkilerine işaret ettiğini belirtmiştir. Ayrıca sihirli geyik motifinin Fin-Ugor ve Türk halk kültürüne bağlı olabileceğini, Hun isminin Hunları değil arka planda Onogur ismini ifade ettiğini yani coğrafi bölge, folklorik
motifler ve etnik kavimler hakkında bilgi vermek gibi pek çok içeriğinin
olduğunu da açıklamıştır.
Yurt tutan Macarlarda sihirli geyik motifi Hristiyanlığın kabulünden sonra da yaşamaya devam etti. Chronica Hungarorum’da Aziz Lázsló’ya da
Vac’ta Bakire Meryem adına yeni bir Kilisesi’nin yapılması için gereken
yeri işaret eden de bir sihirli geyiktir (Şenol, s. 147). László Kovács da en
eski efsanelerinden olan bu efsanesinin Onogor-Bulgar Türkleri ile Alan
birlikteliğine işaret ettiğini ve Türk kültüründe olan kızın kaçırma hikayesinin İncil’deki soyların egzogami hatıralarını taşıdığını ifade etmiştir.
(Kovács, s. 268)
3.2. Turul kuşu efsanesi

Kroniklerde geyikten sonra Türk kültüründe de yer alan ikinci motif Turul kuşudur. Türkçe “toğrul” olarak da kullanılan bu efsanevi kuş, yırtıcı
kuşlardan doğan grubunda yer alır (Türkçebilgi). İnanışına göre Macar
4

Kézai’de “ünö” dür.
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hükümdar ailesinin soyu olan Árpad sülalesi, Emese’ni Rüyası efsanesine
göre kendilerini Turul kuşundan gelmiş olarak kabul etmişlerdir.
Macar kroniklerinde “Emese’nin Rüyası” adı verilen efsaneye göre:
(…) Macar liderlerinden Előd’ün oğlu Ügyek’in İskitya’da,
Enodbili’nin kızından bir oğlu oldu ve adını bir olaya atfen Álmos5 koydular. Şöyle ki, annesi ona hamileyken rüyasında bir
kuş gördü, bu kuş ona Turul kuşu biçiminde göründü ve kuş,
başını kadının göğsüne yasladı, ardından rahminden ışık saçan bir kaynak hâsıl olur, kaynak buradan çıkarak yabancı topraklarda çoğaldı. Bu rüya gerçekleşti çünkü ihtişamlı (Macar)
krallar onun soyundan geldiler, daha sonra yabancı topraklarda yani Pannonya’da, sayısız kavim üzerinde hüküm sürdüler.
Rüyaya Macarca “álom” dedikleri, bu çocuğun doğumu da böyle bir rüyada müjdelendiği için, ona Álmos adını verdiler.

Bilindiği üzere yırtıcı kuşlara, diğer mucizevi kanatlı hayvan, geyik vb.
hayvan üsluplarına gök tanrı inancının etkisi altında kalmış olan İskit,
Hun ve Macarlarda da rastlanmaktadır. Turul adı Macar antik döneminde
kuş adı olarak sadece bir kez Simon Kézai’nin kroniğinde yer almaktadır6
(Balázs, 2017, s. 606). Son dönemde Balázs Sudar’ın konuyla ilgili yazdığı makalesine göre Kézai ondan bir hayvan olarak değil Macar hanedanının simgesi olarak söz etmiştir (Balázs, s. 605). Ayrıca Macar kroniği
Chronica Hungarorum’da Hun hükümdarı Attila’nın kalkanının üzerinde
hükümdarlık arması olarak başında taç ile birlikte doğan resmi de yer
almaktadır. Diğer kronik yazarları ise Attila’nın kalkanı üzerindeki tasvirden bahsederken ondan Latince adıyla, “austrius” olarak söz ederler.
Kézai bu kuşun avcılıkta kullanılan yırtıcı bir kuş olduğunu biliyordu.
(Balázs, s. 606)
Turul adı Macarlar tarafından yırtıcı bir kuş olmasının dışında özel isim
ve yerleşim yeri olarak da kullanılmıştır. Kaşgarlı Mahmud ve Ali Şir Nevai olmak üzere pek çok Türkçe, Farsça ve Arapça kaynakta geçmektedir.
(Balázs, s. 606-609)
Türklerde yırtıcı hayvanlar, eskiden beri boyların sembolü olarak saygı
görmüştür. Genel olarak her Türk boyunun kendine has olarak kutsal kabul ettiği, at, geyik, dağ keçisi, boğa ve yırtıcı kuşlar gibi bir takım on5

6
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Chronica Hungarorum’u Latinceden Macarcaya çeviren Béla Horvat’a göre Arpad
hanedanının yeniden düzenlenerek onguna dayanan bu menşe efsanesinde yer alan
Almoş adının Macarca rüya anlamına gelen álom adından gelmesi ihtimal dâhilinde
değildir. Bu açıklama daha sonra ortaya çıkmış olmalıdır. Çünkü Árpad hanedanı kurucuları o dönemde çoğunlukla Türkçe adlar almışlardır. İtil Bulgarların başbuğunun
adının Almış olması gibi.
(“…avis habebat quae Hungarice turul dicitur”- Macarca Turul adı verilen bir kuş vardı.)
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gunları bulunmaktaydı. Bunlar, genelde tamga halinde kullanılırdı. Bozkır
kültürü ve Türklerin dinî inançlarının birer yansıması şeklinde olan ongunlar, kutsallığın yanı sıra işlevsel açıdan aidiyet ve sahipliği ön planda tutmakta idiler. Oğuz boylarının ongunları da doğan kuşu türlerinden
meydana gelmiştir (Ögel, 1993, s. 591-592).
Etimolojik olarak bakıldığında Turul kelimesinin Türkçeden Macarcaya
geçtiği konusunda Macarlar da hemfikirdir. Hayvan adı olarak kullanılan
bu kelime Macarlarda 13-14. yüzyıllarda özel isim olarak karşımıza çıkar.
Bizde ise Hacı Bektaş Veli’nin Hacı Toğrul’la karşılaşması olayında (güvercin ve doğan donuna bürünme) Toğrul isminin kullanıldığını görürüz.
Hacı Bektaş Rum’a yöneldiği sırada Rum erenleri onun gelişine engel olmak için birçok tedbir alırlar. Bunlardan birisi de Hacı Tuğrul’un doğan
şekline bürünüp güvercin şekline giren Hacı Bektaş’ı yakalamak için hamle yapmasıdır (Taşğın, Solmaz, 2012, s. 115)
Turul adı Macaristan’da şahıs adı dışında yer adı olarak da kullanıldı. Macar kronik yazarı Simon Kézai’nin kullanımından sonra uzun süre halk
dilinde kullanılmayan Turul kelimesi Macarların dil yenileştirme hareketi
sırasında yeniden keşfedildi. Macarcaya Türkçe “toğ/ doğ” kökünden geldiği düşünülen kelimenin farklı versiyonlarına bütün Türk lehçelerinde
rastlanılmaktadır.
Yırtıcı kuş isimleri Türklerde de özel isim olarak kullanılmıştır. Bunlar genellikle çocuğun bu kuşlar gibi cesur ve yırtıcı olması dileğiyle konulmuştur. Örneğin Balaban, Barlas, Börkit, Kozgın, Torul vs (Alkaya, s. 9).
Türk kültür tarihinde Gök Tanrı ile kuşa yüklenen anlam arasında da bağlantı vardır. Gökte uçmaları nedeniyle Tanrı’nın temsilcisi ve koruyucu
ruh olarak görülmüşlerdir. (Halıcı, 2014, s. 73). Göktürklerde, Uygurlarda, Avrupa Hun Devleti’nde, Yakutlarda Altaylarda kartal ve yırtıcı kuşlar
hükümdar ve beylerin timsali, koruyucu ruh ve adaletin simgesidir.
Turul kuşu efsanesinde olduğu gibi Türklerde de rüyada bir hanedanın
doğuşunun müjdelenmesi olaylarına örnek olarak Ertuğrul Gazi’inin rüyasında bir ağaç görmesini verebiliriz. Bu rüya da onun soyundan olan
Osman Bey’in bir hanedana soy vereceği şeklinde yorulmuştu. Álmoş’un
Macarların kraliyet soyu olan Árpad hanedanına soy vermesi gibi Osman
Bey de Osmanlı hanedanına soy vermiştir. Yine Selçuklu Devleti’nin kurucularının isimleri de olan Ertuğrul (erkek Tuğrul) ve Çağrı adları da aynı
yırtıcı kuş adından olup, Divan-i Lügat-it Türk’e göre her ikisi de bu isimlerin özellikle seçildiğine işarettir. (Kütük, s. 161).
İşte devlet kuşunu sembolize eden Turul kuşunu, Macarlar yukarıda da
açıklandığı üzere Türklerle yaşamaları sonucunu öğrenmişlerdir. Adının
geçtiği kaynaklarda nadir görülen ve değerli bir kuş olarak nitelendirilen
Turul, bulunduğunda da hükümdarlara sunulmuştur. (Balázs, s. 613.)
665
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3. Sonuç
Macarların köken tartışmaları günümüzde de devam etmektedir. Yukarıda
bahsi geçen Macar efsanelerindeki kültür motifleri, Macarları soy olarak
olmasa bile kültürel olarak Türklüğe bağlamaktadır. Macarlar Türklerle
aynı kökenden gelseler de gelmeseler de aynı kültür bağlarına sahiptirler.
Bu da iki milleti birbirine sıkıca kenetleyen güçlü bir bağlardan biridir.
Tóth’a göre “...Macar etnosunun oluşumunun diğer göstergesi menşe efsanesidir. Hâkim hanedanın Turul efsanesinden sonraki efsanesi Macar
kaynaklarında yer alan sihirli geyiktir.
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Öz: İlk önce Allah Âdem’i ve eşi Havva’yı yaratmış cennetine koymuştur. Onları cennette yasak meyve ile imtihan etmiş, onlar yasak meyveden yiyerek imtihanı kaybetmiştir. Sonra Allah onları cennetten çıkarmış, onlar da hatalarını anlayarak Allah’tan
bağışlanma dilemişler, Allah da onları bağışlamıştır. Sonra Allah Âdem’e iman ve ibadet esasları dâhil, her türlü bilgiyi öğretmiş ve insanlara bu bilgileri öğretsin diye onu
peygamber yapmıştır. Âdem’den gelen bu doğru bilgiler, insanlar tarafından değiştirilmiş, masal ve mit haline getirilmiştir. İşte bunların tekrar düzeltmesi için Allah sürekli peygamberler göndermiştir. Ama insanlar, onlar da mitik şeyler anlatıyor savıyla
hep peygamberlere karşı gelmişler, kendi geliştirdikleri mitleri, -çok azı hariç- terk
etmemişlerdir. Bizim bu tebliğdeki amacımız, İslam esasları ile zamanla gerçek inançtan saparak mitleşen anlayışları mukayese ederek mitlerin uydurma ve asılsız masallar-efsaneler İslam Dininin Hak Din olduğu hakikatini ortaya koymaya çalışmaktır.
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ISLAM’S RECEPTION OF MYTHS

Abstract: First, Allah created Adam and his wife Eve and put them in heaven. He tested them with the forbidden fruit in heaven, and they lost this challenge by eating the
forbidden fruit. Then Allah took them out of heaven, and they understood their mistakes and wished forgiveness from Allah, and Allah forgave them. Next, Allah taught
Adam all kinds of knowledge, including the principles of faith and worship, and made
Adam a prophet to teach people that knowledge. This correct information from Adam
has been changed by people and turned into fairy tales and myths. This is why Allah
has constantly sent prophets to correct them again. But people have always opposed
the prophets with the argument that they are telling mythical things, they have not
abandoned the myths they have developed - except for a few. Our aim in this article
is to compare the principles of Islam with these false mythic approaches and try to
reveal the truth that the myths are false and false truths.
Keywords: Islam, creation, prophet, guidance, myth
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1. Kavram Olarak Mit ve Mitoloji
Mit ve mitoloji kavramlarının anlamlarını bilmek konuyu anlamak için
önem arz eder. Bu bölümde mit kavramı, İslam’da ve mitlerde yaratılış,
mitlerin kaynakları ve milletlerin mitleri üzerinde durulacaktır.
1.1. Kavram olarak mit

Mit Kavramının sözlük ve terim anlamlarının bilinmesi de önemlidir. Mit,
Fransızca miyhos (halk anlatıları/söylenceleri) anlamına gelmektedir. 1.
İsim Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim
değiştiren alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos. 2. İsim, mecaz
Efsaneleşen kavram veya kişi ( Türk Dil Kurumu Sözlükleri, Türkiye Türkçesi).
Mit adına yapılan bütün tanımlar, tanımlayan kişilerin bakış açılarına
göre değişmektedir. Bunlardan bir kısmı miti, erken devir insan topluluklarında ortaya çıkan, milli ve yaratıcı özellikler taşıyan özel bir tür olarak
görürken; diğer bir kısmı da, halkın kollektif bir şekilde kendi tarihini ve
tanrıları ile kahramanlarını kurguladığı, inançlarını ve fikirlerini bedenleştirdiği, kendi kültürlerinin vurgusunu temsil eden geleneksel halk hikayeleri olarak ele almıştır (Taş, 2000, 57).
Dinler tarihi uzmanlarına göre, semavi ve beşerî her din için “söz” en
önemli unsurdur (Saluk, 2016, 8). Nitekim arkeolojik kazılarında, insanın mezarlarında, silahlar, aletler, kurban edilmiş hayvanların kemikleri
bulunmuştur. Bunlar bize gelecekteki dünyanın kendi yaşamlarına benzediğine inandıklarını anlatıyor (Armstrong, 2005, 7). Bazı bilim adamaları mitleri uydurmaca, fabl, kurmaca olarak ele almak yerine, onu arkaik
toplumlarda anlaşıldığı biçimiyle benimsemişlerdir (Mircea, 2001, 11).
Timuçin’a göre (2015, bilimvegercek.com.tr) “Mitos Homeros’a kadar
uzanan bir geleneği anlatır. Mitos, söz demektir. Daha sonra masal anlamı
kazanan bu sözcük özünde tanrılarla ve yarı tanrılarla ve kahramanlarla
ilgili anlatıları kapsar”.
1.2. Bilim Olarak Mitoloji

Arapçada “esâtîr” kelimesi ile ifade edilen mitler, batıl, yalan, haber, öğüt,
masal, fabl, uydurma acayip ve garip hikâyeler olarak karşılık bulmaktadır (Bayladı, 2010, 7). M.Ö. 17. Yüzyılda Zeus Atina’nın ismini koymak için
yarışma düzenler, yarışmaya katılan tanrılardan Athena kazanır (Şahindoğan, 2017, evrensel.net. haber /305920/Mitoloji ve Doğa İlişkisi). Bunun bir bilim olarak adlandırılması 17. Asrın sonlarına doğru olmuştur.
Sosyolojinin bir alt bölümü olarak mitoloji adını verdikleri bir bilim dalını
ortaya çıkardıklarını söyleyebiliriz (Dönmez, 2001, 23).
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1.3. Mitlerde ve İslam’da yaratılış
Mitlerde ve İslam’da yaratılış ilkeleri çok farklıdır. Aslında mukayesesi de
zordur. Mitolojik anlayışlara göre yaratılış çok çeşitli sebeplere bağlanmakta, adeta her yaratılan varlığa bir yaratıcı aranmaktadır. Hayvanlar
üzerinde inceleme yapan bilim adamları hayvan davranışları üzerinde
yaratılıştan gelen yetenekleri itiraf etmek yerine, bu yetenekleri hayvanın
içinde arıyorlar. Buna doğuştan gelen uyarıcı mekanizma “bulgu uyarımı”
veya “uyarıcı” adını veriyorlar (Campbell, 2006, 45 vd).
Örneğin, Çin mitolojisinde birçok farklı yaratılış miti vardır. Bu mitler
gerek barındırdıkları karakterler gerekse farklı dinî eğilimleri açısından
birbirinden ayrılırlar. Bununla birlikte hepsinde belirli temalar hâkimdir:
Kaostan düzene geçiş, ikici evren modelinin düzenle birlikte ortaya çıkışı
ve ying ile yang. Ayrıca mitlerin genelinde İbrahimî Dinlerdeki «yoktan
var etmek (yaratmak)» anlayışından farklı olarak yaratma süreci var olan
fakat şekilsiz, kaotik bir durumun şekilli, belirli ve düzenli bir duruma dönüştürülmesi anlamını taşımaktadır (Öztürk, 2016, https://ozhanozturk.
com).
1.4. İslam’da yaratılış

İslam’a göre İnsan topraktan yaratılmış (Âl-i İmrân, 59; Rûm, 20), sonra
ona Allah tarafından ruh üflenince canlanmıştır (Hcr, 29; Sâd, 72; Secde,
9). İslam Dininde insanın yaratılış gayesi, Allah’a iman ve ibadettir (A’râf,
172; Rûm, 30; Zâriyât, 56). Bu gayenin gerçekleşmesi için insana fıtratından inanma ve ibadet etme kabiliyeti yüklendiği gibi, yanı sıra inkar
etme hürriyeti de verilmiştir (Şems, 7-8. Aslında bu kabiliyet ve hürriyet
İslam fıtratıdır. Ancak insan fıtrattan kendisine verilen bu kabiliyeti Hak
Mabud’a iman ve ibadet için kullanması gerekirken, kendisine verilen
inkâr etme kabiliyet ve hürriyetini eğitimle Allah’tan başkalarına inanma
ve tapma şekline dönüştürebiliyor.2
2. Mitlerin Kaynakları

Mitler aslında masallar, destanlar, halkbilimsel halk hikâyeleridirler. Bunlar halkın zihinsel yaratı yeteneğinin ürünleridir. Bunlar yazı bilmeyen
toplumlarda anlatıla anlatıla değişikliklere uğrayarak yaygınlaşır (Bayladı, 2010, 8).
2.1. Dini kaynakları

Bütün mitler dini kaynaklıdır denilmesi yanlış değildir. Çünkü din her türlü gizli güce ve gizeme sahip bir Allah’tan bahseder. İnsanlar özellikle bu
gizli ve gizemli gücü asıl sahibi olan Allah’tan başkalarına atfederek, kendi
2

Bkz, Buhari, Cenâiz, 92; Ebu Davud, Sünnet, 17; Tirmizi, Kader, 5.
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tasavvurlarıyla şekillendirmeye ve onları istedikleri varlıklara yüklemeye
başlamalarıyla mit ve mitoloji de başlamıştır. Kur’an, hak din İslam’ın batıl hale gelmemesi için, yani mitleşmemesi için peygamberlerin verdiği
mücadele örnekleri ile doludur. Mekke müşriklerine bizim ayetlerimiz
okunduğunda elbette duyduk, bunlar öncekilerin masallarıdır. İstesek biz
de bunların benzerlerini söyleriz (Enfâl, 31) diyerek Hz. Peygamber’in getirdiği Kur’an’ı esâtîr (masal, efsane, mit) olarak nitelemişler ve inanmamışlardır (Zuhruf, 22-23). Önceki kavimler de aynı şekilde idi.
2.2. Geleneksel kaynakları

Mitler, zamanla, dilden dile ağızdan ağza anlatıla gelmekle kemikleşerek
toplumun benimsediği değer yargıları arasına girmiştir. Bundan dolayı
gelenekler toplumların vazgeçilmez değerleri olmuş, adeta toplumu birbirine kenetleyen unsurlar haline gelmiştir. Bu anlayış gitgide toplumların uğruna can vermeyi bile göze alabilecek kadar güçlü bağlar oluşturmuştur.
2.3. Sosyal kaynakları

Sosyal varlık olan insanın çeşitli sebeplerle birbirlerini etkilemesi kaçınılmazdır. Atalar, “üzüm üzüme baka baka kararır” derler. Bu sebeple insanlar birbirlerinin etkiledikleri gibi gönüllerini kazanarak şöhret ve çıkarlarını sürdürmek isteyenler de mevcut mitik anlayışları destekleyebilirler.
Mekke müşriklerinin, bir taraftan putperestliği korurken, Kâbe hizmetlerine ve misafirperverliklerine sarıldıkları gibi.
2.4. Siyasi kaynaklar

İdareciler, tolumun benimsediği mitlere daha çok destek veriyorlar ve
böyle kendilerini o insanlarla aynı değerleri paylaşıyor görünerek, idare
işlerini kolayca sürdürüyorlardı. Mitler bu yolla daha çok kalıcı kültür haline geliyordu.
3. Milletlerin Mitleri

Biraz önce ifade edildiği üzere, Dünyada insanlık tarihinde miti olmayan
millet yoktur. Eski ve yeni, ilkel veya uygar bütün milletlerin mitleri vardır
(Bayladı, 2010, 8).
3.1. Yunan mitleri

Mitlerin en meşhur olanları Yunan mitlerdir. Mitoloji denilen mit bilimi
Yunan tanrılarının çokluğundan, evliliklerinden, savaşlarından ve görevlerinden bahseder. Yunan mitolojisinde yaratılış kaosla başlıyor yani kaos
düzeni doğurur. Sonra bu düzeni aralarında görev bölümü yaparak tanrılar idare eder.
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Yunan Mitolojisinde bazı tanrıların isimleri ve görevleri şöyledir.
Zeus : 		
(Tanrıların ve İnsanların Babası)
Hera :		
(Baş Tanrıça ve Evlilik Tanrıçası)
Poseidon:
(Denizlerin Tanrısı)
Afrodit:
(Aşk ve Güzellik Tanrıçası)
Athena:
(Zeka ve Barış Tanrıçası)
Ares :		
(Savaş Tanrısı)
Apollon:
(Sanat, Tıp ve Kehanet Tanrısı)
Hades:		
(Yeraltı ve Ölülerin Tanrısı)
Dionysos:
(Şarap Tanrısı)
Artemis:
(Avcılık ve Kırsal Hayat Tanrısı)
Demeter:
(Tarım ve Bereketin Tanrısı)
Hermes :
(Tanrıların Habercisi Olan Tanrı)
(Kalburcu, 2017, tarihlisanat.com/).
3.1.1. Yahudi mitleri
Gönüllerine buzağı (tapma) sevgisi içirilen Beni İsrail’e kesmesi emredilen sığır (Bakara, 93) da aslında birer mit yıkma aracı olarak karşımıza
çıkmaktadır.
O dönemlerde özellikle Mısır’da ineğe tapmak çok yaygın olduğundan,
kesilecek mucize ineğin aslında onların taptığı ineğin kendisini ortadan
kaldırmaya yönelik olmadığını, mucize eli ile mitin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını da ifade etmeliyiz (Bakara, 68-73.
3.2. Sümer ve Babil mitleri

Sümerlerde de yaratılış, tanrılar, tanrıçalar, tufan, ölüler diyarı gibi birçok
mit anlatılıyor (Kramer, 2001, 56, 153, 173) Hz. İbrahim’in Babil’de kırdığı
putlar da birer mit idi. Babil Toplumu bu putlara çok değer veriyor, Hz. İbrahim’in tevhide davetini hiç duymazdan geliyorlar put mitlerinin bırakacak
yerde Hz. İbrahim’i ateşte yakmak istiyorlardı. Ancak Allah izin vermedi
(Enbiyâ, 52-70). Aslında Hz. İbrahim Peygamber Babillilerin putları değil,
putperestlik mitlerini inançların yıkmak istemiş ve onları insafa ve imana
getirmeyi amaçlamıştı. Kırılan putların kendilerini hiç müdafaa edemediklerini göstererek tevhide gelmelerini sağlamaya çalışmaktı (Enbiyâ, 58).
3.3. Arap mitleri

Her milletin olduğu Arapların da mitleri vardı ve günlük hayatlarında
bunlara tutunuyorlar, bu yüzden Kur’an’ı da mit sanıyorlardı. Bazı mitlerin örnek olarak verelim.
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3.3.1. Putlara tapma
Hz. Peygamber Mekke müşriklerini put mitlerinden vazgeçirip tevhide
getirmek için Mekke’de tam on üç yıl mücadele etti. Ancak onlar asla put
mitlerinden vazgeçmediler. Putlarını çok sevdiler (Bakara, 165). Atalarımızın dini diye dört elle sarıldıkları putları asla terk etmeyeceklerini
söyleyen Mekke müşrikleri, hayatın bütün alanlarına hâkim olan putperestlik mitlerini hiç terk etmediler.
3.3.2. Uğursuz sayma

Cahiliye döneminde Arapların, kadında evde ve atta uğursuzluk bulunduğuna inanılır ve buna göre bunlara davranılırdı. İslam bunu yasaklamıştır
(Buhari, 5776; Müslim, 2224). Hz. Peygamber, “İslam›da uğursuz sayma
kötüye yorma yoktur. Benim hoşuma giden tefe’üldür buyurdu. Tefe’ül nedir
diye sordular, hayra yormaktır” cevabını verdi (Buhari, Tıb, 54). Diğer bir
hadiste de “eşyada uğursuzluk yoktur, safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Müslim, Selam, 102).
Cahiliye döneminde Araplar, bir yere gittiklerinde oradaki cinlerin şerrinden onların reislerine sığınırdı (Cin, 6).
3.3.3. Hint mitleri

Hind mitleri de sayılamayacak kadar çoktur. Biraz anlamaya çalıştığınızda
aşağıdaki alıntıda olduğu dini kaynağını karşınızda bulursunuz. “Mit, kâinat devrinin çözülmesinin betimlenmesiyle başlamıştı, şimdi yeniden var
olmanın anlatılmasıyla sonuçlanır: ... Su biçimindeki En Yüce Varlık, için
için yanan bir enerjiyi kendinde topladı ve biriktirdi. Ardından sınırsız
kudretinde, evreni yeniden üretmeye karar verdi. Bizzat Evrensel olan En
Yüce Varlık eter, hava, ateş, su ve topraktan oluşan beş elementiyle evrenin biçimini tasavvur etti. Uçsuz bucaksız ve zarif okyanusa durgunluk
hâkimdi. Suya giren Vişnu okyanusu hafifçe hareketlendirdi. Su dalgalandı. Dalgalar birbirini izledikçe aralarında küçük bir yanık oluştu. Bu yarık
uzay ya da eterdi; gözle görülmez, elle tutulmazdı, beş element arasında
en hafif olanıydı; sesin elle tutulmaz, gözle görülmez duyu niteliğinin taşıyıcısıydı. Uzay yankılandı ve bu sesten ikinci element olan hava, rüzgâr
biçiminde yükseldi (Zimmer, 2001, 63).
3.3.4. Çin mitleri

Çin mitleri saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Çin’de yıllar ve aylar için
kullanılan on iki hayvan burcu, totem inancı, ben hayvanların en büyüğüyüm diyen farenin yeri, tarla süren, süt veren sığırlara duyulan saygı, boğa
yılında doğanların özellikleri, bahar bayramı gelenekleri, Çin takvimine
göre yılların burçları bu mitlerden bazılarıdır.
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Milattan önce 12. Yüzyılda oluşmaya başlayan yaratılış mitleri, halk söylenceleri, folklorik unsurlarla, tarihi olaylarla karışmış bir mit yapısı, efsanevi, tanrısal krallar barındıran krallar listesi ile görünür. Bu mitler,
farklı birçok yaratılış mitleri, büyük tufan, ideal ve ideal olmayan imparator figürleri, ateisttik ve politeisttik yapıda olan Çin mitolojisinde önemli
tanrılar, tanrıçalar ve kahramanlar, üçleme, mutlak hakim Yeşim İmparator, Daoizmle özdeşleşen sekiz ölümsüz, Çin kültüründe Okçu Yi, metal,
tahta, su, ateş, topraktan oluşan beş element ve efsanevi yaratıklar gibi
kavramlardan oluşan Çin mitleri daha ziyade dini temellere dayanmaktadır.
4. İslam ve Mit İlişkisi

Esasen toplum hayatını etkileyen mitler İslam’da/Kur’an’da yoktur.
Kur’an’ın mit anlamına gelebilecek “esâtîr”den bahsetmesi bunları benimsediğinden veya muhtevasında bulundurduğundan değil, insanların
yanlış ve batıl inanışlarını anlatmak ve bunlardan sakındırmak içindir.
Bilim adamları, mitlerdeki anlatılanların karışıklıklara neden olduğu için,
mitolojiden arınmak gerektiğini de dile getirmişler, tarih biliminin bunu
yapabileceğini ifade etmişlerdir (Bultmann. 2012, 11). Aslında İslam’ın
mitlerle mukayese edilmesi önemlidir. Kur’an mucizelerden, mitoloji efsane ve masallardan bahseder. Kur’an bu masalların asılsızlığını, mitçiler
de Kur’an’ın kendisinin masal mit olduğunu ispata çalışırlar.
Her türlü mucizeyi görseler de inanmazlar. Hatta tartışmak üzere sana
geldiklerinde inkâr edenler, “Bu (Kur’an) evvelkilerin masallarından (mitlerinden) başka bir şey değil” derler (Enâm, 25). Onlar başkalarını ondan
(Kur’an’dan) alıkoyarlar, hem de kendileri ondan uzak kalırlar. Onlar farkına varmaksızın, ancak kendilerini helak ediyorlar (Enâm, 26). Buyurularak mucizeler karşısında imana / tevhide gelecek yerde, eskileri masalları dedikleri mitlerine sarılıp kalıyorlar. Âyette geçen esâtîr kelimesinin
tekili olan ustûre, büyük ihtimalle “hikâye, kıssa, tarih” anlamına gelen
Grekçe historia kelimesinden Arapçalaştırılmış olup Arapçada daha çok
eğlence ve şenliklerde hoşça vakit geçirmek için anlatılan, eski dönemlere ait abartılı veya asılsız hikâyeler, masallar için kullanılır. Müşrikler
Kur’ân-ı Kerîm’in inanılırlığına gölge düşürmek için sık sık onun eskilerin
masalları olduğunu ileri sürerlerdi (Enâm, 25).
4.1. İslam mit ilişkisinin doğurduğu sonuçlar

İslam / Kur’an insanları tevhide çağırırken Allah’ın sonsuz güç ve kudret
sahibi olduğuna vurgu yapar. Dikkatlerini tevhide yoğunlaştırmak ister.
Mitoloji ise, insanların İslam / Kur’an tarafından çağrıldığı hidayetten
bahsetmez. Kendi kuralları içerisinde dilden dile anlatıla gelen eğlence,
efsane, masal, hikâye ve söylenceleri ile meşgul olur. İslam / Kur’an pey675

İSLAM’IN MİTLERE BAKIŞI

gamber onu ilgilendirmez. Ama İslam ve Kur’an’a gelince o, mitoloji ile
ilgilenir. İnsanları onun saptırmalarından, şirk anlayışından, boş emellerinden korumaya ve hidayete getirmeye çalışır.
Bunun için, ilahlık mitinden vazgeçmeyen Firavunun boğulmasından,
Nuh’a inanmayan kavminin tufanda helak olmasından ve diğer kavimlerin de benzer gerekçelerle çeşitli şekillerde helak edilmesinden bahseder.
Bu olaylar Kur’an’da benzer ifadelerle anlatıldığı gibi Tevrat’ta da yer almaktadır. Örnek olarak aşağıdaki Tevrat ayetini verebiliriz;
“Firavunun cenk arabalarını ve ordusunu denize attı; ve seçme
araba cenkçileri Kızıl Denizde battılar”
(Kitab-ı Mukaddes, Çıkış, Bab, 15/4).

4.2. Kavimlerin peygamberlerine karşı çıkmaları

Kavimlerinin peygamberlerine karşı çıkmalarında mitlerin önemli ilişkisi
bulunduğu bir vakıadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.
4.2.1. Peygamberlerinde olağanüstü mitik vasıflar aramaları

Kendi mitik anlayışları gereği, Peygamberin çok olağanüstü bir kişiliğe
sahip olması gerektiğini düşünüyorlar ve onda çeşitli gizli güçler arıyorlar. Peygamberin yemek yemesini, sokaklarda yürümesini yadırgıyorlar
(Furkân, 7).
4.2.2. Peygambere bir hazine indirilse veya bahçesi olsa demeleri

Hz. Muhammed (sallalahü aleyhi ve sellem) için de bu peygamberse madem bunun üzerine bir hazine indirilse veya aralarından suların fışkırdığı
hurma ve üzüm bahçesi olsa da oradan keyfince yeyip içse ya, diyerek
Hz. Peygamber›de kafalarında canlandırdıkları mitlerine uygunluk aradılar (A’râfi 18; İsrâ, 91; Furkân, 8; Mu’minûn, 70) ve bulamadıkları için de
inanmadılar.
4.2.3. Yanında bir melek olsa bir melek indirilse demeleri

“Ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya!” (Enâm,
6; Hûd, 12) diyen Mekke müşriklerinin, Hz. Peygamberde aradıkları olağan üstü mitik meziyetleri bulamadıklarından dolayı da iman etmedikleri
anlaşılmaktadır.
4.2.4. Peygamberlerin mucizelerini sihir sanmaları

Genellikle peygamberinin mucizelerine sihir dediler. Bu bahane ile peygamberleri yalanlayıp iman etmediler. Hz. Îsâ a.s. Hz. Muhammed’in geleceğini müjdelediği ayette, Hz. Muhammed’in mucizelerine karşı da aynı
şeyi söyleyeceklerin haber veriyor (Hadiîd, 8). Hz. Mûsâ’nın mucizelerine
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(Sebe’, 43) ve diğer bütün peygamberlerin mucizelerine hep sihir diyerek
inanmadıkları bir vakıadır (Kamer, 2; Ahkâf, 7; Zuhruf, 30; Sâffât, 15).
4.2.5. Peygamberi küçümsemeleri

Hz. Peygamber hakkında, Vahyi İlahinin/Kur’an’ın kendileri indirilmesi gerektiğini ileri sürerek bizim gibi büyük adamlar varken aramızdan
vahiy ona mı kaldı (Zuhruf, 31), diyerek Hz. Peygamber’i küçümsüyorlar,
peygamberliği ona yakıştıramıyorlardı. Bu da onların kafalarındaki mitik
peygamber vasıflarına uymadığı için küçümsüyor ve inkâr ediyorlardı.
4.2.6. Yalancılıkla itham etmeleri

“Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır o, yalancının, şımarığın biridir” (Kamer,25), deyip Salih Peygamberi yalancılıkla itham ederek,
mucize olarak gösterdiği deveyi boğazlayarak deve mucizesini de inkâr
ediyorlar ve Salih Peygamber’e de inanmıyorlardı. Bunun sebebi de yine
tasavvurlarındaki peygamber kavramına sığdıramadıkları ve peygamberde aradıkları mitik vasıfları bulamadıkları için, onu hem küçümsüyorlar
hem de yalancılıkla itham ederek inanmıyorlardı.
4.2.7. Peygamberleri şeytan çarpmış ve delirmiş sanmaları

Peygamberlerin deli olduğunu, cinnet geçirdiklerini, şeytan çarptığını
söyleyerek peygamberler ve mucizelerine inanmadıkların tespit edebiliyoruz. Bir insanı şeytan çarpması, cinnet geçirmesi ancak mitik bir anlayışla izah edilebilir (Sebe’, 8 ve 46).
4.2.8. Kur’an’a esâtîr diyerek mit sanmaları

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi özellikle müşrikler, Kur’an’daki peygamber kıssaları dahil her şeyi esâtîru’l-evvelîn=öncekileri masalları / mitleri
olarak telakki ediyorlar ve istesek biz de bunların benzerlerini söyleyebiliriz demekle de bunların mit olduklarını iddia ediyorlardı (Enâm, 25;
Enfâl, 31; Nahl, 24; Müminûn, 83; Furkân, 5; Neml, 68; Ahkâf, 18; Kalem,
15; Mutaffifîn, 13).
4.2.9. Peygamberleri sihirbazlıkla itham etmeleri

Kavimleri her peygambere sihirbaz diyorlardı (Zâriyât, 52). Kendi sihirbazların yaptığı sihirleri mucize âsâsı ile yok eden Hz. Musa’ya sihirbazların piri demişler (Şuarâ, 49), Hz. Muhammed’i de aynı şekilde sihirbazlıkla itham etmişlerdi (Yunus, 2; Müddessir,24; Saf, 6; Kamer,2; Ahkâf,7;
Zuhruf, 30; Sâffât, 15; Hûd,7).
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5. Kur’an’da Esâtîr/Mitoloji Değil Mucize ve İbretli Hakiki Olayların
Anlatılması
Kur’an’da her zaman mucize ve ibretli hakiki olaylar anlatılmıştır. Onun
hurafeden mitten masaldan bahsetmesi bu yanlışlara karşı insanları
uyarmak içindir. Kur’an’da efsane, masal, mit diye tanımlanabilecek bir
tek ayet bile yoktur. Şu ayete dikkatli bakınız:
فاريه االية الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى

فحشر فنادى فقال انا ربكم االعلى فاخذه هللا نكال االخرة واالولى
“Musa, ona (Firavun’a) en büyük mucizeyi gösterdi. (Firavun) yalanladı ve
karşı geldi. Sonra döndü koşarak gitti. (Halkı) topladı ve ben sizin en büyük
rabbinizim diye bağırdı. Allah da onun ibret verici şekilde dünya ve ahiret
cezasıyla cezalandırdı.” (Nâziât, 20-25). Bu ayetler de aynı ayet değerine
ve hükmüne sahiptir. Sadece tevhidi bırakıp mitlere yönelenlerin helak
ediliş hakiki hikayelerini ibretli bir şekilde anlatmaktadırlar. Şimdi bunlardan bazı çarpıcı örnekler:
5.1.1. Ayetlerde Nuh kavminin helak edilişi

Nuh Peygamber, asırlar boyu kavmini gece gündüz demeden tevhide çağırıyor, kavmi ise inatla sarıldığı put mitlerinden asla vazgeçmiyor (Nuh,
1-28). Sonunda Allah Nuh’a bir gemi yapmasını emrediyor (Hûd, 37). Nuh
(a. s.) gemiyi yapmaya başlayınca Nuh’a inanmayan kavmi gemi ile alay
ediyor. Allah da (sizi gemiye bindirince) biz de onlarla alay edeceğiz (Hûd,
38). Ve kimin başına nasıl bir azap geleceğini görecekler diyor (Hûd,39).
Nihayet Nuh gemiyi bitirdiğinde Allah’ın emri ile inananlarını ve her bir
çift hayvanlardan gemiye alarak yola çıkıyor. Kavmi hala inanmıyor. Oğullarından biri de inanmayanlar arasında bulunuyor. Yükselen sularda gemi
yoluna devam ediyor. Nihayet gemi Cûdî dağına demirliyor, bu arada Nuh’a
inanmayanlarla beraber Nuh’un oğlu da boğuluyor. Allah’ın emriyle yağmur duruyor, yer de suyunu çekiyor ve gemidekiler kurtuluyor (Hûd, 44).
5.1.2. Ayetlerde Hûd Kavmi Âd›in helak edilişi

Âd Kavmi, kendilerini tevhide çağıran Hûd Peygambere (A’râf,65) kendilerine açık bir mucize getirmediğini, sözüne bakarak da ilahlarını terk etmeyeceklerini ve ona inanmayacaklarını (Hûd, 53) ve onun tanrılarından
birinin aklını aldığını (Hûd, 54) ileri sürmüşler, Hûd Peygamber de kendisine zarar veremeyeceklerini, kendisini asla Hak yolundan döndüremeyeceklerini söylemiştir. Azap emri gönderdiğinde ise, Allah Hûd’u ve inananlarını ağır azaptan kurtarmış (Hûd, 58) ve Hûd’un uyarılara hiç mi hiç
kulak asmayan (Ahkâf, 21), meydan okuyan ve büyüklenen (Fusssılet, 15)
inkârcı kavmi Âd›i şiddetli bir kasırga ile yok etmişti (Hâkka, 6-7; Hûd, 60).
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5.1.3. Ayetlerde Salih kavmi Semûd’un helak ediliş
Allah, Semûd kavmine kardeşleri Salih a.s.’ı tevhide çağırmak üzere göndermiş, onlar hemen birbirleriyle çatışan iki grup oluvermişler, (Neml,
45) Salih Peygamber, Allah’a istiğfar edin demiş, onlar da Salih’i uğursuz
saymışlar, gizlice Salih Peygamberi öldürme planı yapmışlar, Allah da onların planlarını bozmuş, deve mucizesine de inanmayan (İsrâ, 59) Salih
kavmini (sâika) yıldırımla (Fussılet, 13) ve bir (tâğıye) depremle (Hâkka,
4-5; Fussılet, 17; Hûd,68). helak etmiş, Salih’i ve ona inananları kurtarmıştır (Neml, 45-53. Fussılet,17; Hûd, 95.)
5.1.4. Ayetlerde Lut kavminin helak edilişi

Lût kavmi de Peygamberleri Lût’u yalanladı. livata (homoseksüellik) fiilini ısrarla devam ettirdi. Hatta bu dünyada bu kötülükte onları geçebilecek
kimse de bulunmuyordu. Lût da, siz bu çirkin işi bırakmazsanız başınıza
bela ve azap gelecek diye haber veriyor. Anacak hiç kar etmiyor. Aksine
helak etmek için gelen meleklere bile sataşmak istediler, bu yüzden gözleri silme kör edildi (Kamer, 38). Sonunda helak edildiler (Hûd, 68).
5.2. Kavimlerinin Peygamberleri Kendi Mitik Değerlerini Paylaşmaya
Zorlamaları

Bütün peygamberler kavimleri tarafından kendi mitlerine, masallarına
ve kültürlerine uymaları için zorlanmışlar, kabul etmeyince de çok çeşitli
zulüm, işkence ve hatta ölümlerle karşılaşmışlardır. Kavimleri Peygamberlerine; “Ya bize uyarsın ya da öldürürüz…” (A’râf, 86; İbrâhîm, 13) anlamında çok şeyler söylenmiştir.
Hz. Süleyman’ın, kuşların, karıncaların dilini bilmesini (Enbiyâ, 81; Sebe’,
12), rüzgâra hükmetmesini, bakırı su gibi akıtmasını (Kamer, 38), cinleri
inşaatlarda çalıştırmasını (Sebe’,14) mucize olarak değil de, bunları parmağındaki sihirli yüzüğün gücü ile yaptığını iddia ederek insanları ona
inanmaktan alıkoymaya çalışan şeytanların yüzüğünü çaldığında Süleyman Peygamberin bütün gücünün kaybolduğunu yaymaya çalışmalarına
ne de denebilir (Bakara, 102). Firavun’un ordusu ile beraber Kızıl denizde boğulmasında (Nâziât, 26), Nûh, Hûd gibi peygamberin kavimlerinin
helak edilmesinde, büyük ibretler ve dersler bulunduğu bildirilmektedir
(Neml; 52; Şuarâ; 190; Şuarâ; 174). Bu konuda daha birçok örnek için
bakınız: (Şuarâ, 8, 67, 103, 121, 139, 158).
5.3. Zorlamakla Kalmayıp Peygamberlerinin Tehdit Etmeleri ve
Öldürmeleri

Özellikle İsrail oğulları inanmadıklarından dolayı çok peygamber öldürmüşlerdir (Nisâ, 155; Âl-i İmrân, 181). Son zamanlarda Kur’an’ı okumak679
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tan bıktığını, artık terk edilmesi gerektiğini, post modern bir düşünce ile
içinden geldiği gibi yaşamak istediğini ileri sürerek kendisine tabi olanları saptıran Fetö’de bu kategoride değerlendirilmelidir. Bu da hayatta
olmayan Peygamberin ebedi mucizesi Kur’an’ı öldürmek / peygamberi
öldürmektir.
6. Sonuç

İslam ile mitleri karşılaştırdığımızda, İslam’ın insanları Kur’an’daki mucizelerle, daima bu mitik / batıl inanışlardan korumaya çalıştığını, ama
insanların bunlardan asla vazgeçmediğini din haline getirdikleri mit ve
masalları ile yaşamayı tercih ettiklerini ve bu yüzden de helak edildiklerini tespit etmiş bulunuyoruz. Diğer bir ifadeyle İslam çevresini kuşatan mitlerden insanları korumak için çırpınırken, bir kısım talihsizler de
onun içine fesat sokmaya çalışıyor. Kur’an’ın veya Kur’an içinde ibret için
yer verilen kıssaların mit olduğundan bahsedebiliyor.
Ama ne Kur’an’ın ne de kıssalarının mitlikle uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Çünkü, Kur’an okunarak ibadet edildiği halde, mit metinleriyle ibadet edilemeyeceği, Allah’ın Kelamında böyle uydurulmuş metinlerin
yer alamayacağı, peygamberlerin kaldırmaya çalıştıkları mitleri tavsiye
etmesinin asla söz konusu olamayacağı, kıssaların masal mit değil, insanları hidayete davet eden yaşanmış ibretlik hakiki olaylar olarak Kur’an’da
yer aldığı, Kur’an’ı mitlerle karıştırıp inkarcı durumuna düşenlerin
Kur’an’a ve İslam’a asla zarar veremeyecekleri, sadece kendilerine zarar
verebilecekleri, Kur’an’ın esâtîr olduğunu ileri sürenlerin Mekke müşrikleri olduğu bu tebliğimiz ile bir kez daha ortaya konmuştur. Bu hakikatin
asla göz ardı edilmemesi gerekir.
Son olarak Hz. Muhammed’in ezeli ve ebedi mucizesi, 15 asırdır, değil bir
suresinin, bir ayetinin bile benzerinin getirilemediği ve getirilemeyeceği göz önüne alınarak Kur’an’ı Kerim’e bu tür iftiraları atan mihrakların,
onun insanları mit ve mitik anlayışların, batıl inanışların tuzağından kurtarıp hidayet getirmesinin yolunu kesmekten başka bir hedefi olduğu düşünülemez.
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Öz: Antikçağdan günümüze kadar varlığını sürdüren sanat, sürekli bir değişim içinde
varlığını devam ettirmiştir. Bu devamlılıkta, sanat yapıtının teması ve tekniklerinde
de bir değişim söz konusudur. Özellikle 20. yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan çağdaş sanat anlayışıyla bu değişim daha da hızlanmış ve sanatçılar genel kabul gören
sanat kuramlarının dışına çıkarak kendi bireysel farklılıklarını ortaya koyacak nitelikte eserler yaratmışlardır. Çoğunluğunu toplumsal sorunların işlendiği bu eserlerde
farklı konuların da tercih edildiği görülmektedir. Bu bağlamda en fazla dikkati çekenlerden biri hiç kuşkusuz metaforik bir anlatım dili olan mitler ve mitolojik konulardır.
Plastik sanatların her alanında kullanılan mitolojik ögeler, çağdaş tekstil sanatında
da tematik bir konu olmuştur. Özellikle geçmiş bir kültüre ait olan bu mitolojik konuların çağdaş sanat bağlamında yeniden ele alınışı ve uygulanışı sanat alanında yeni
bir bakış açısı yaratımın bir sonucudur. Çağdaş sanat içerisinde tekstil sanatında ele
alınan mitolojik temalı eserlerin araştırılıp, ortaya konması amaçlanan bu çalışmada,
öncelikli olarak konu ile ilgili veri toplama analiz çalışmaları yapılmıştır. Konunun
kapsamı Türkiye ile sınırlı tutulmuştur. Tüm ülkede elde edilen örnekler üzerinde
geniş çaplı bir değerlendirme ile tekstil alanında mit kavramının ve mitolojik unsurların uygulama alanı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat, Mitoloji, Tekstil Sanatı
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THE EFFECT OF MYTHOLOGICAL FACTORS ON
THE ART OF TEXTILE IN THE CONTEXT OF
CONTEMPORARY ART: THE CASE OF TURKEY

Abstract: The art, which has survived from antiquity to the present, has continued its
existence in a constant change. In this continuity, there is also a change in the theme
and techniques of the artwork. Especially with the understanding of contemporary
art that began to emerge in the 20th century, this change is further accelerated.accelerated and and the artists have created artifacts that can go beyond the generally accepted theories of art and reveal their individual differences. It is seen that
different subjects are preferred in these works, where social problems are mostly
committed. One of the most striking in this context is undoubtedly a metaphorical
narrative language, myths and mythological subjects. Mythological elements used in
every field of plastic arts have also been a thematic subject in contemporary textile
art. In particular, in the context of contemporary art, these mythological issues, which
belong to a past culture and its application is a result of creating a new perspective
in the field of art.
The aim of this study is to investigate and reveal the mythological themes of textile
art in contemporary art and first of all, data collection analysis studies were carried
out on the subject. Turkey has been limited by the scope of the topic. The aim of this
study was to determine the application of the concept of myth and the mythological
elements in the textile field with a wide evaluation on the samples obtained in the
whole country.
Keywords: Contemporary Art, Mythology, Textile Art
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1. Giriş
Sanatçının yaratıcı yetilerini harekete geçiren çok çeşitli kaynaklardan
söz edebiliriz. Sanatçı hangi kaynağa yönelirse yönelsin yöneldiği kaynağı, kendi yaratıcılığının ve dünya görüşünün yönlendirmesine uygun semantik ve sembolik bir sistem ile kullanmaktadır. Bu nedenle sanatçı için
mitoloji, inanç ve sanat tarihsel geçmişteki bağlarıyla kolektif bilinçte yan
yana durmaktadır.
Bütün toplumlar hem mitolojik, hem de mitojeniktirler. Gündelik yaşamımız dahi bu mitik öykülerin kutsal takvimi tarafından belirlenmektedir.
Toplumsal düzen, kültürün devamlılığı, inanç gibi konular onun egemenliğindedir. Bu dinsel mitik öykülere duyduğumuz inanç yaşamla kurduğumuz ilişkiyle doğrudan bağlantılıdır (Gezgin, 2014, s. 163).
Kaptan Bazyar’ın (2016); “bilimin henüz olmadığı zamanlarda, doğa karşısında yapayalnız olan insanoğlunun, yaratıcısını ve varoluş sebebini adlandırma adına uydurduğu öykülerin ve hayallerin bütünüdür” (s.114).
Biçiminde tanımladığı mitoloji, farklı dünya görüşlerinde ve felsefelerde
farklı değerler atfedilen bir kavram olarak bilim ve düşünce dünyasının
gündeminde yer almıştır.
Mitoloji, evrensel bir olgu olduğu için her kültürde var olmuş
ve farklı anlatım biçimleriyle karşımıza çıkmıştır. Çünkü insanlar her ne kadar farklı coğrafi ve iklimsel özelliklere sahip
bölgelerde yaşamlarını sürseler de, benzer ortak değerlere
ve inanç sistemlerine sahip oldukları ve yaşam standartlarını bu doğrultuda oluşturdukları, tarihsel süreç içerisinde
yaşanan deneyimlerden ve araştırmalardan tespit edilmiştir.
İnsan toplulukları arasında ortaya konulan ilişkilendirmelerde; bir taraftan kültürel anlamda bir çeşitlilik ve aykırılık
oluşmasına rağmen, diğer taraftan da zihinsel anlamda ortak
özelliklere sahip anlayışları görmek mümkündür (Göğebakan, 2017, s. 121).

Mitoloji ve ilkeller üzerine birçok araştırma yapan Campbell’ göre (1992);
“Mitolojik motifleri ayinlerinde yaşamayan; kâhinleri, ozanları, tanrı bilimcileri ya da filozofları eliyle yorumlamayan; sanatında yansıtmayan;
şarkılarında övmeyen ve yaşama güç katan düşlerinde coşku içerisinde
denemeyen insan topluluğu yoktur” (s.12).
Bu anlamda mitoloji; dünyanın bütün kültürlerinde var olmuş ve günlük
hayatın her alanında sembolik bir anlam taşımıştır.
C. Levi – Strauss mitolojiyi; “Günümüz toplumunda tarihin, mitolojinin
yerini aldığına ve aynı işlevi gördüğüne, yazısız ve belgesiz toplumlardaysa mitolojinin amacının geleceğin bugüne ve geçmişe mümkün olduğu
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ölçüde bağlı kalmasını sağlamak olduğuna inanıyorum” (Strauss’dan aktaran Ateş, 2014, s. 22). Şeklinde açıklamıştır.
Mitoloji- sanat ilişkisi, çoğunlukla modern öncesi olarak değerlendirilmektedir. Ancak Modern sonrası, üretilen sanat yapıtlarının temelinde de
mitolojiye yer verilmektedir.
Sanatın düşünce ve yaratma dünyası için büyük önem taşıyan mitoloji,
1960’lardan sonra plastik sanatlarda kendisine yer bulan lif (tekstil) sanatına da kaynaklık etmiştir.
Çalışmanın amacı toplumların yaşamlarında önemli yere sahip olan mitolojik efsanelerin, lif sanatıyla yapılan eserlerin tanınması ve devamlılığına
sağladığı katkıyı ortaya koymaktır.
2. Mitolojinin Sanatla Bağı

Mitolojinin sanattaki yeri ve sanatla olan bağı tartışmasızdır. Mitoloji ya
da efsaneler, başlangıçtan günümüze edebiyat ve sanatın yoruma açık
esinlenme kaynağı olmuştur. Batı sanatının önemli yeniliklerini başlattığı Rönesans resim ve heykelleri, yunan mitolojilerinin estetik yorumları
olarak görselleştirilmiştir.
Mitoloji, tarihsel dilim olarak insanın ilk yaşama bilincinin başladığı dönemlerle tanımlansa da uygarlık gelişim dönemlerinde varlığını sürdürmüştür. Çünkü mitolojinin evrensel özü, insanı ifade eder ve insan; türsel kimliğini günümüzde de korumaktadır. Yaradılış, iyilik, kötülük, doğa
olayları, güçlüler ve zayıflar, yer küre dışındaki dünya, bugünün insanı
için de çok sayıda soru barındıran konular olmuştur. Kültür tarihi boyunca mitler, kendilerini sanat eserleriyle canlı tutmuş, kolektif belleğin sembolik araçlarla ifade edilen yaşam deneyimlerine dönüşmüştür.
Sanat, değerlerini sanatsal araç ve etkinlikle somut algılanabilir estetik
bilgi ve nesneye dönüştürmektedir. Sanatsal düşüncede bilişsel yorum
yaşanan gerçekliğe yeni bir bakış açısı ya da yeni bir anlam ekler. Sanat,
ürünlerini anlamları simgeleyen imgelerle inşa eder. Sanatçının yeniden
yansıttığı dünyada geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda bulunur. Çünkü insanın bilincinde fikirler ve özlemler kronolojik bir zamanlama izlemez.
Bu nedenle yapıcı ve yıkıcı tüm idealler ve fikirler sanatçının kullandığı
imgelerde yeni anlamlar eklemlenerek gerçeklik kazanır. Sanat ve mit sürekli etkileşim içindedir. Çağdaş kültür sanatçının kurgusunda bu etkileşimin aracısıdır.
Menander, M.Cervantes, W. Shakespeare ve N.V. Gogol gibi dünya edebiyatının ünlü isimleri büyük eserlerini; mitleri sanatsal yorumlarıyla estetize
ederek yaratmışlardır. “Sanatsal imge, gerçek bir nesnenin basit bir kopyası değildir. İmge, sanatçının gerçek dünyayı yorumlayışındaki sembollerle oluşur”(Kagan, 2009, s.254).
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3. Sanatta Mit Gelişiminin Süreçleri
Sanat tarihinde her çağ, sanat ve mitoloji arasındaki ilişkinin kesin olarak
bilinmesi ile karakterize edilmektedir.
Hıristiyanlığın benimsenmesiyle pagan mitolojisi gerçek dışı bulunup,
inancı gölgeleyeceği kilise literatürlerinde yer almıştır. Ancak Hıristiyanlık kendisini ifade ederken mitolojik anlatımı öykü detaylarında değişiklik
yaparak sürdürmüştür. Örneğin, yaratılış mitleri, kıyamet günü mitleri, pagan mitolojisinden bütünüyle kopamamıştır. İsa, güçlü ve savaşçı bir kahraman olarak canlandırılmıştır. Hıristiyanlaşmanın süreçleri içerisinde
mitolojik anlatılar varlığını korumuş, Rönesans döneminde iki karşıt modelin yeni yorumu sanatlaştırılmıştır. Bunlar Kozmos ve toplumdur. İyimser, akılcı, anlaşılır bir yorumla yeniden yaratıcı irrasyonel ve düzensiz bir
dünya modelini oluşturarak gerçeklik ve ütopya bir arada kullanmıştır. Barok kültürü, irrasyonel kaotik dünyayı, mitsel anlatımla zirveye ulaştırmış,
mitolojik önermelerin birçoğunu evrensel sanat dilinde klasikleştirmiştir.
Dante’nin ilahi komedya adlı eseri, kişisel kaderin mitolojik materyali ile
Hıristiyanlık ve antik mitlerin tek bir sanatsal üründe içiçe yapılanması
sağlanmıştır. Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, resim sanatında mitoloji ve Hıristiyanlık öğretilerine bir arada kullanan önemi ressamlar olmuştur. Bu gelişmeler, Hıristiyanlığın pagan mitolojisine yönelik olumsuz
yorumlarını ortadan kaldırmış, 17. yy’da İncil motifleriyle Pagan mitolojisi
bütünüyle içiçe geçmiştir. Edebiyat, tiyatro ve şiir mitolojiyi aydınlanma
döneminde evrensel genellemeler olarak yeniden formüle etmiştir.
18. yy’da Yunan mitolojisi Avrupa resim sanatının mükemmelleştirilmiş
figürlerine dönüşmüştür. Rubens, Van Dyck, Rembrandt, Poussin gibi ressamlar İncil Hikâyelerini kullanmadan doğrudan Antik Yunan Mitolojisini
estetik ve felsefi olarak güncellemişlerdir.
18. yy’da romantizm; mantıktan mitolojiye esnek geçişi olan mitolojik öykülerden yararlanmış, İskandinav mitolojisi, Rus ve Slav Mitolojisi, Doğu
Mitolojisi sanatçıların ilgi alanına girmiştir. Romantizme kadar mitoloji
büyük oranda Yunan ve Roma mitolojileri ile ilişkilendirilirken, romantizmden sonra dünya mitolojileri edebiyatta, resimde, heykelde sanatın
temel imgeleri haline gelmiştir. 19. yy’dan itibaren gelişen Modernizm;
mitleri insanlığın evrensel kültürünün ana kaynağı olarak kabul etmiş,
sanat ve mitoloji arasındaki bağı yalnızca anlatı yöntemleri ile değil, farklı analiz yöntemleri ile de mitolojiyi estetik yorulama alanı olarak kabul
etmiştir.
4. 19. ve 20. yy’da Mitoloji-Sanat İlişkisi

19.yy’ın gerçekçi yönelimleri, kültürün demokratikleşmesine odaklanmıştır. Bu dönemde, doğa bilimleri ve insan toplumunun rasyonel dönü687

Ç AĞ DA Ş S A N AT B AĞ L A M I N DA M İ T O L O J İ K Ö G E L E R İ N
G Ü N Ü M Ü Z T E K S T İ L S A N AT I N A E T K İ S İ : T Ü R K İ Y E Ö R N E Ğ İ

şümünü ön plana çıkarmış olmasına karşın, mitoloji sanatın ilgi alanından
uzaklaşmamıştır. Gerçekçi edebiyat ve sanat mitolojiyi akılcı formlarla
yeniden kurgulamış, mitolojik sembollerin estetik bir araç olarak aklın
sembollerine dönüştürülmesi, sanatçı yaratıcılığında gerçekleştirilmiştir.
20. yy’ ın tüm edebiyatında mitler yeniden canlanmış, romantizm döneminde kullanılan mitolojik imgeler sadece edebiyat ve resim alanlarında
değil, sinema ve grafik sanatlarında da bir anlatım diline dönüşmüştür.
Efsane, ritüel, ya da arkaik sanat tarafından üretilen çok sayıda tema, güncel stilizasyon yöntemleriyle sanatsal anlatımın kapsamında yaygın olarak kullanılmıştır. Afrika, Asya ve Güney Amerika Mitolojilerinin tanınmasıyla, sanat-mitoloji bağı daha da güçlenmiş, mitoloji sanatta kültürler
arası bir iletişim dili olarak kullanılmıştır.
20. yy’ ın sanat-mit ilişkisini güçlendiren gerekçelerden birisi de siyasal dönüşümlerin ve savaşların insanlar üzerinde yarattığı umutsuzluk
duygulanımı olmuştur. Demagojik olarak mutlaklaştırılmış siyasal söylemlerin totaliter rejilere yol açması 20. yy sanatında yeni bir ütopyaya
gereksinim yaratmıştır. “benliğin ötekileştirilmesinin antropoloji, sanat
ve politika alanlarındaki eleştirel uygulamaları, gerçek üstücü bir konjuktürde yeniden değerlendirmektedir. Etnografik “ben” lik geliştirmek
savları giderek artmaktadır. Bu gelişmeler sanatçıyı bir değer olarak mite
ritüellere ve etnografyaya yöneltmiştir” (Foster, 2009, s. 224).
5. Günümüz Sanatının Mitoloji ile İlişkisi

Mitolojik fikirlerin günümüz insanındaki varlığı; sadece sanrılar ve geçmişe özlemin kalıntıları olarak görülemez. Efsaneler, her zaman diliminde yeniden yapılandırılıp, değişime uğradıkça kapsamına yenidünyanın
insanını eklemler. Günümüz insanı ve sanatıyla mitlerin kurduğu bağ,
insanlığın uygarlık süreçleriyle yüzleşmesi anlamını taşımaktadır. İnsan
sembolik kavramlarla düşünmektedir. Bu nedenle mit, günümüz insanının gerçekliği karşısında bir anlam yaratma alanı olmuştur.
İrgin’e göre (2018);
İlk dönem sanat anlatıları olarak karşımıza çıkan mağaralardaki görseller, insanoğlunun doğa karşısındaki acizliğinden
kurtulmak için zihninin derinliklerinde tanımlayamadığı karanlığı/karanlıkları renkli figürlerle doldurarak betimlediğini görmekteyiz. Mağara duvarlarına çizdiği/yansıttığı görsellerin/anlatıların birer mit/mitos olduğunu söyleyebiliriz.
Mitlerin Antik çağların psikolojilerini nasıl yansıtabiliyorsa,
sanatın da psikolojik bir gereksinimden kaynaklandığını ve
bu bağlamda mitlerle sanatın aynı kaynaktan çıktığını/ beslendiğini söylememiz mümkün (s.1)
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Marjinal sanat alanlarının mitleri günümüz mitleriyle eklemlemesinin
dışında postmodernizm; mitleri sanatsal bir dil olarak doğrudan kullanmıştır.
Modernizmden farklı olarak yeniyi arama iddiası olmayan postmodern
sanatçı, tüm tarihsel dönemleri eş değer biçimde sanatçıya yakın dönemler olarak kabul etmektedir. Görüntüleri ve sembolleri doğrudan almayı
yaratıcılığı engelleyen bir yöntem olarak görmemesi, sanat ürünlerinde
geçmişten doğrudan alıntı yapma özgürlüğünü genişletmiştir. Üst anlatıları reddeden postmodernizm; geçmişin, öyküleri mitleri, alegorilerini,
tekrar tekrar bir arada kullanma yöntemini seçmiştir.
6. Mitolojik Öğelerin Günümüz Tekstil (Lif) Sanatına Etkisi

Günümüz sanatı, postmodernizmle birlikte evrensel bir anlam kazanmıştır. Bu bağlamda Sanat; sadece belirli sınırlar içinde kalmayıp, disiplinlerarası bir boyuta ulaşmıştır. Tüm sanat disiplinleri arasındaki bu sınırların erimesiyle kurulan köprüler kuşkusuz çok farklı ve dikkat çekici sanat
ürünlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. “Ortaya çıkışından itibaren
resim, heykel ve mimarlık ile yakın ilişkilere sahip olan lif sanatı da 20.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren bağımsızlığını ilan etmekle kalmamış,
çeşitli arayışların etkisiyle önemli atılımlar yaparak, bugünkü kimliğini
oluşturmaya başlamıştır” (Arabalı Koşar, 2017, s. 2035).
“Güncel sanat içeresinde yer alan tekstil sanatının biçimlenişinde, farklı dönemlerin kendine has özellikleri ile toplumların dinsel, kültürel ve
düşünsel etkinliklerinin önemli bir etkisi olmuştur”(Oskay, 2018, s. 159).
Bu nedenle, günümüz tekstil(lif) sanatçıları her zamankinden daha çok
kendi düşlerinin peşinde ve bireysel mitolojilerini oluşturma çabasında
olmuşlardır. “Çünkü çağdaş sanat içerisinde, artık geleneksel anlamda
bir görüntü algılaması yetmemekte, bunlar dayandıkları düşünce ve yorumlarla yeni bir içerik ve değer kazanmak durumundadırlar” (Akdeniz,
1995, s. 9).
Sanat ve mitolojinin ayrılmaz bir bağ içinde olması kuşkusuz plastik sanatlarda kendisine yer bulan tekstil sanatı için de önemli bir kaynak yaratmıştır. Bu anlamda Dünya’nın her yerinde sanat yapıtlarında işlenen
mitoloji, Türkiye’de lif sanatçıları tarafında da ele alınmıştır.
Bu anlamda yapılmış olan sergilerden bir kaçı ve yapılan çalışmalar özetle;
Mitolojik Söylemler (23 Mart – 9 Nisan 2018, Eskişehir); Farklı mitolojik öykülerin ele alındığı etkinlik; Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Yüksel Şahin tarafından küratörlüğü yapılmıştır. Etkinlikte; Ayten Sürür,
Yüksel Şahin, Asuman Tekgönül, Sevim Arslan, Jovita Sakalauskaite, Mustafa Kula, Esra Sunerli, Sedef Acar, Filiz Adıgüzel Toprak, Gül Bolulu, Leyla
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Yıldırım, Meltem Ok, Irmak Bayburtlu ve Seher Önemli’nin eserleri sergilenmiştir.

Resim 1. Gül Bolulu, Doğanın gelini, dokuma, 2013

Sanatçı Gül Bolulu tarafından yapılan çalışmanın mitolojik öyküsü;
“İnsanoğlu nankördür, küçük menfaatleri karşısında başkalarının muazzam
zararlarına razı olur’’ sözleriyle başlıyor yılanların kraliçesi ‹›Şahmeran’’ın
hikâyesi... Efsaneye göre üstü insan, altı yılan şeklinde tasvir edilen Şahmaran insanoğluna güvenir ve ona bütün sırlarını anlatır. Ama insanoğlu, huzur
içinde yaşayan yılanın hayatıyla tıpkı doğanın dengesiyle oynadığı gibi oynar
ve sırlarını açık ederek onu öldürür. Diğer yılanlar hala Şahmeran’ın insanlar
tarafından tuzağa düşürülüp öldürüldüğünden habersizdir. Çalışmada doğanın ve dürüstlüğün koruyucusu Şahmaran, “Doğanın Gelini” olarak işlendi.
Masumuyetin, saflığın, sevincin, dirilişin, mutluluğun ve sonsuz yaşamın
rengi beyazla tanımlandı. Bolluk bereketin sembolü olan tohumlarla süslendi ve ‘’Doğanın Gelini’’ olarak sonsuzlaştırıldı.” Şeklinde anlatılmaktadır.
Mitoloji konusunun son zamanlar sıklıkla ele alındığı etkinliklerinden bazıları da Prof. Dr. M. Biret Tavman’ın küratörlüğünde gerçekleşmektedir.
Tavman, yapılan sergileri; “2018 Ekim ayı itibari ile Örme Grubu Sergileri
tematik olarak mitoloji kaynaklı olmaya başlamıştır. Ters – Yüz, İngiltere
Golden Fleece-Argonauts temasını alırken, Ters – Yüz 7 Nymphs, İlmek 4
Thanatos & Hypnos temalarıyla mitolojiyi referans göstermektedir.” Biçiminde vurgulamaktadır.
Golden Fleece-Argonauts (04 – 30 Ekim 2018, İngiltere); Etkinlik, Yunan Mitolojisi’nde Golden Fleece-Argonauts(Altın Post) isimli efsane, örme
tekniği kullanılarak, farklı yorumlarla harmanlanmıştır. Sergi; Irmak Bayburtlu, Esen Baydemir, Alev Çırpıcı, Birnur Karatimur Çutsay, Ayşe Altundağ Dizman, Biret Tavman, Şenel Genç, Fatma Yelda Gezicioğlu, İrem
Sabanuç Gönül, Feriha Işıldar Hekim, Filiz Metolar, Nazan Oskay, Reyhan
Polat, Yüksel Şahin, Suzan Tokgöz, Servet Senem Uğurlu, Başak Özdemir
Uysal, Ebru Dikmen Varol, Refika Onur Özkan, Esra Yarar, Mine Beşen Yalçın, Naime Didem Öz, Habibe Tuna Karakaya, Vildan Tok Dereci isimlerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.
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Resim 2. Nazan Oskay, Değişen Kader, Karışık Teknik, 2018

Çalışma; “Altın Post” isimli mitolojik öykü, tutkunun trajik sonuçlarını ve
toplumsal etik değerleri bozan, insanlık suçlarını örneklemek ister. Antik
Yunandan bugüne uygarlaşan insanın tutkularından, üstünlük ve güç arzusun ile bu arzunun doyumunda suçsuz insanların yok edilmesi şiddetine seyirci kalma davranışı değişmedi. Altın Post hiç bitmeyen bir insanlık
öyküsünü anlatmaya devam ettiği anlaşılmaktadır. İnsanlığın sonsuz güç
arzuları törpülenmedikçe KURBAN edilen koç değil, insanlığın geleceği
olan çocuklar olacaktır.” Şeklindeki bir manifestodan yola çıkılarak, tekstil sanatıyla somutlaştırılmıştır.

Resim 3. Irmak Bayburtlu, Helle’nin Yuvası, Elde Örme Tekniği, 2018

Bayburtlu, manifestosunu; “Henüz çocuk yaşta ölümle tanışan Helle’nin
hazin sonuna adanmış görsel bir ninni niteliği taşıyan çalışma; kin, kıskançlık, nefret gibi zaman zaman yükselip, alçalan tüm kötü duyguları
temsilen iç ve dış bükey formlarla ifade edilmiştir. Çalışmada sağ üst köşede yer alan “altından kuş yuvası” Helle’nin küçük yaşlarda yaşadıklarını
ifade eden sembolik anlamlar içermektedir.” Şeklinde ifade etmiştir.
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Resim 4. M. Biret Tavman, Yay, Örme Tekniği, 2018

Tavman’ın Altın Post isimli mitolojik efsaneden yola çıkarak yaptığı eser;
“Altın Post Yunan Mitolojisinde iktidar ve gücü elde etme konusunu işlemektedir. Ben de çalışmamda hayatta kalma sürecini ve sürekli gücü
elimizde tutma mücadelesini anlatmaya çalıştım. Argonotların hayatta
kalma, bir noktaya varma ve mücadele etme serüvenlerini, bizlerinde
aynı şekilde yaşadığını ifade etmeyi amaçladım.” Manifestosuyla yorumlanmıştır.
Nymphs (11 – 30 Mart 2019, İstanbul); Birçok Lif Sanatçısı ve Akademisyenin yer aldığı Nymphs temalı sergi, farklı tekstil malzemesi ve anlatımlarla yorumlanmıştır. Etkinlik; Çiğdem Erüzel Acatekin, Irmak Bayburtlu,
Birnur Karatimur Çutsay, Ayşe Altundağ Dizman, Fatma Yelda Gezicioğlu,
Neslihan Öpöz Gökoğlan, Sinem Budun Gülas, Tuğba Arabalı Koşar, Elif
Kurtuldu, Derya Meriç, Filiz Metolar, Nazan Oskay, Esra Öğülmüş Özkum,
Reyhan Polat, Yüksel Şahin, Biret Tavman, Suzan Tokgöz, Servet Senem
Uğurlu, Başak Özdemir Uysal, Ebru Dikmen Varol ve Mine Beşen Yalçın’ın
katılımıyla gerçekleştirildi.

Resim 5. Servet Senem Uğurlu, Su Perisi, Örme (şiş ve tığ) Tekniği, 2019
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Uğurlu, Çalışmasını; “Nereus’un kızları olan Nympheler; Antik Çağ Anadolu Mitolojisinde, yer ve denizde yaşadığına inanılan dişi ve tanrısal olduğu
kabul edilen varlıklardır. Nympheler’e peri ismi de verilmiştir. Güzellikleriyle ünlü menekşe saçlı Nymphelerin, uzuv ve başlarındaki altın taçların
ateş gibi parlaklık saçtığına inanılmıştır. Çalışmamda su perilerinin ışıl
ışıl saçlarını ve pırıltılını görünümleri kıvrımlı bir balık yüzgecinin kuyruğunda betimlemeye çalıştım.” Şeklinde yorumlayarak gerçekleştirmiştir.

Resim 6. Neslihan Öpöz Gökoğlan, Döngü, Örme Tekniği, 2019

Öpöz Gökoğlan, Döngü isimli eserini; “Evrenin sonsuzluğunda kadın imgesi daimi bir döngü içindedir. Kendini var etmenin çabası doğurganlıkla
beslenirken, kadın doğası, kendinden kopan her parçada tüm kalabalığı
bir kenara bırakıp yeni bir döngü içine girer. Ruhunda, vücudunda ve hayatında şeffaf katmanlar oluşur. Evrenin harelerine eklemlenirken, her
karmaşada kadın yeniden yapılanır ve kendini yeniden doğurur.” Şeklindeki manifestodan yola çıkarak yorumlamıştır.
Thanatos & Hypnos (15 – 30 Haziran 2019, İstanbul); Mitoloji, evrensel
bir olgu olduğu için her kültürde var olmuş ve farklı anlatım biçimleriyle
karşımıza çıkmıştır. Thanatos & Hypnos isimli mitolojik öykü de tekstil
sanatçıları tarafından farklı şekilde yorumlanmıştır. Etkinliğe; Çiğdem
Erüzel Acatekin, Ebru Gültekin Alkanat, Nazan Azeri, Alev Çırpıcı, Birnur
Karatimur Çutsay, Vildan Tok Dereci, Ayşe Dizman, Lale Genç, Neslihan
Öpöz Gökoğlan, İrem Sabanuç Gönül, Hünkâr Gültekin, Tuğba Arabalı Koşar, Elif Kurtuldu, Derya Meriç, Nesrin Önlü, Yüksel Şahin, Biret Tavman,
Servet Senem Uğurlu, Başak Özdemir Uysal, Ebru Dikmen Varol ve Esra
Yarar çalışmalarıyla katılmışlardır.

693

Ç AĞ DA Ş S A N AT B AĞ L A M I N DA M İ T O L O J İ K Ö G E L E R İ N
G Ü N Ü M Ü Z T E K S T İ L S A N AT I N A E T K İ S İ : T Ü R K İ Y E Ö R N E Ğ İ

Resim 7. Derya Meriç, Kayıkçı Kharon ile Ölüm Diyarına Yolculuk, Örme ve Dikiş Teknikleri, 2019

Meriç farklı malzeme ve teknikler kullanarak gerçekleştirdiği eseri için;
“Ölüm ve ölümden sonrası…

Nefes alanların diyarından belirsizliğe giden yolculukta Kayıkçı Kharon’a
yapılan ödemeyi temsil eden çalışmada yaşam boyunca süregelen belirsizlik döngüsü, bu döngüden çıkabilmek adına ödenen bedeller ve bir
sonuç olarak dünyevi olarak biriktirilenlerden bir vazgeçişin sonucu bir
bitiş-yeniden başlangıç simgelenmektedir.” Şeklindeki ifadelere yer vermiştir.

Resim 8. Ebru Dikmen Varol, Hipnoza Uçmak, Örme Tekniği, 2019

Dikmen Varol, Thanatos & Hypnos isimli mitolojik efsaneyi; “Thanatos’u
(ölüm), kahverengi helezon elindeki afyon çiçeği sapını, mavi helezonlar
unutkanlık nehri Lethe’nin sularını sembolize etmektedir. Hypnos uyku
ile ölüm arasında, kişinin ne yaşadığını, nasıl yaşadığını bilmediği bir süreçtir. Gözler açık olsa da ölüm ile uyku arasındaki bir git geldir. Helezonlar ise tam da bu süreci temsil eder, hypnos olmuş kişi adeta kanatlarıyla bu eyleme uçmuştur. Kanatlar etkini daha yüksek olmasını sağlamak
amacıyla siyah örme şardonsuz 2 iplik kumaşının tersi kullanılarak, helezonlar işe örgü makinesinde örülmüştür.” Şeklindeki bir manifestodan
yola çıkarak, lif sanatıyla yorumlamıştır.
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Yukarıda bahsi geçen tekstil sanatıyla gerçekleştirilen eserlerden anlaşıldığı üzere mitoslar, yaşamın her evresinde esin kaynağı olmuşlardır. Bu
nedenle, mitolojinin sanattaki yeri ve belirleyiciliği tartışmasızdır.
Sonuç

Tarihin başlamasıyla birlikte, insanlar yaşam biçimlerini anlatmak ve iz
bırakma düşüncesini belli işaretler kullanma çabasıyla göstermişlerdir.
Buradan anlaşılacağı üzere mitoloji ilk çağlardan itibaren insanlığın sıkı
sıkıya sarıldığı bir yaşam biçimi olmuştur.
Mitoloji- sanat ilişkisi, çoğunlukla modern öncesi olarak değerlendirilmektedir. Ancak Modern sonrası, üretilen sanat yapıtlarının temelinde de
mitolojiye yer verilmektedir. Özellikle 19. ve 20. yy’dan itibaren gelişen
sanayi ile birlikte, mitler ve efsaneler, doğaya, doğal olana, özgürlüğe duyulan özlemi de ifade eden çıkış yolları olarak görülmüştür.
Mitos, tarihin başlangıcından itibaren ihtiyaçtan doğan sanat ile bütünleşik bir yol izlemiş ve sanatta belirleyici bir rol almıştır. Yaşamın her evresinde sembolik bir anlatım aracı olarak kullanılan mitoloji, çağdaş sanata
da kaynaklık etmiştir.
Günümüzde plastik sanatlar içinde yer alan lif sanatı da farklı disiplinlerle üretilmeye başlamış ve üst düzey bir anlatım aracına dönüşmüştür.
Postmodern dönemle birlikte eserlerini özgürce yorulama olanağı bulan
tekstil sanatçıları, yaratım süreçlerinde farklı mitolojik kavramlardan etkilenmişlerdir. Bu nedenle yeni arayışlar içerisinde ve özgün yorumlarla
üretilen eserler ortaya çıkmıştır.
Sonuç olarak, mitoloji ve sanat ilişkisi antik çağda kalmayıp, günümüze
kadar varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Sanatın düşünce ve yaratma dünyası için büyük önem taşıyan mitoloji, insanoğlu var oldukça büyük bir
kaynak olma niteliğini kaybetmeyecektir.
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KAYIP TANRI MİTOSLARI: KRALİÇE AŞMUNİKAL’İN
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Öz: Hititlerin çiviyazılı metinleri arasında yer alan Kayıp Tanrı mitleri Anadolu’nun
yerli halkı olarak kabul edilen (Proto) Hattilere aittir. Kraliçe Aşmunikal’in Kaybolan
Fırtına Tanrısı dışında yine tanrının kaybolmasını ele alan ancak farklı tanrı ve kahramanları içeren birçok mitolojik anlatının çiviyazılı belgeleri bulunmaktadır. Belirli bir tanrının kaybolmasını işleyen bu anlatılar, genellikle toplumda yaşanan kıtlık,
doğal afetler veya salgın hastalıklarla ilişkilendirilmektedir. Tanrının bazı olaylara
kızıp ortadan kaybolması ülkede çeşitli doğaüstü anormalliklerin yaşanmasına yol
açmakta, kızgınlığı geçip geri geldiğinde yaşam eski haline dönmektedir. Kendilerini
“bin tanrılı” bir toplum olarak adlandıran Hititlerin, tarıma dayalı ekonomilerinde
yaşanan bir aksaklığın sebebini tanrıların onlara kızmış olmasında aramak gerekir.
Burada verilecek Kayıp Tanrı mitleri de Antikçağ insanının günlük yaşamına etki etmiş birtakım olayların yansımasıdır. Orta Hitit dönemi kraliçelerinden Aşmunikal’in
şahsi Fırtına Tanrısının kaybolmasının sonucunda yaşanan olumsuzlukların ise daha
çok kraliçeye atfedilen ve Hitit toplumunun adetlerine uymayan bazı hatalar sebebiyle gerçekleştiği düşünülmektedir. Ayrıca bu dönemde Hitit devletine karşı yapılan
yağmacı saldırılar doğrudan toplumun ekonomisini etkilediği için, Hitit panteonunun
baş tanrısı olan Fırtına Tanrısı’nın ülkeyi terk edip toprakları bereketsiz bırakması
şeklinde algılanmış ve bu mitolojinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu çalışmada
öncelikle Aşmunikal’in Kaybolan Fırtına Tanrısı metni temel alınıp, benzer mitolojik anlatılara yer verilerek Kayıp Tanrı mitlerinin bereketle ilişkisi bağlamında Hitit
toplumunda ne anlam ifade ettiği sorusu cevaplanmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra
diğer kültürlerdeki benzer mitoslardan örnekler verilip bunlar ile Hitit mitolojisi arasında analoji yapılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hititler, Kayıp Tanrılar, Mitoloji, Kraliçe Aşmunikal, Fırtına Tanrısı
1
2
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MYTHS OF LOST GODS: THE LOST STORM GOD, THE
PERSONAL GOD OF QUEEN ASMUNİKAL3

Abstract: The myths of the Lost Gods, which are among the cuneiform texts of the
Hittites, belong to the (Proto) Hattian, which are regarded as the local people of Anatolia. Apart from the disappearing Storm God of Queen Asmunikal, there are cuneiform documents of many mythological stories involving different gods and heroes,
which mention the disappearance of God. These naratives that express the lost of
particular God are often associated with scarcity, natural disaster or epidemic in society. The disappearance of God leads to various supernatural anomalies in the country,
and when his anger is passed, life returns to its normal state. The Hittites, who call
themselves society with “one thousand gods” and have an economy based on agriculture. The cause of a disruption in agriculture means that the gods are angry with
them. The Myths of the Lost God to be given here are also a reflection of a number of
events that have influenced the daily lifes of the ancient people. As a result of the disappearance of the personal Storm God of Queen Asmunikal, one of the Middle Hittite
period queens, the troubles were mostly due to some of the defects attributed to the
queen and did not follow the traditions of the Hittite society. Moreover, since the looter attacks against the Hittite state directly affected the economy of the society, it was
perceived as the Storm God, that he is the chief god of the Hittite pantheon, to leave
the country and this mythology emerged. This study was originally based on Lost
Storm God of Asmunikal. Trying to answer what myths of Lost God mean in Hittite
society by giving similar mythological narratives, and it is aimed to reveal similarities
between the samples in other cultures.
Keywords: The Hittites, The Lost Gods, Mythology, Queen Asmunikal, The Storm God

3

This study was developed from the sixth part of the Master Thesis titled as “Queen
Asmunical According to Hittite Cuneiform Sources” which was completed in 2018.
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1. Giriş
Eskiçağda insanlar yaşadıkları dünyayı anlamlandırmak ve açıklayabilmek için mitleri üretmişlerdir. Tabiat ile iç içe geçmiş, doğanın her şartına uyum sağlamaya yönelik gündelik hayatlarını, önemli ölçüde etkileyen
olaylar onları korkutmuş ve bu olayların sebepleri doğaüstü ögelerle betimlenmiş mitolojik anlatılarda yer etmiştir. Bu çağ insanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri, işledikleri topraktan aldıkları ürüne ve sahip
oldukları büyük veya küçükbaş hayvanlarının sayısına bağlıdır. Verimli
geçen ilkbahar ve yaz mevsimlerinin sürekliliği olmamakla birlikte soğuk
kış aylarını atlatabilmek için yazın ekip biçilen mahsulün miktarı hayati
önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu toplumlarda tamamen doğayla bütün
bir kültür ortaya çıkmış ve buna bağlı olarak da panteonları şekillenmiştir.
M.Ö. 2. bin yılda Anadolu’da yaşayan Hititlerin yazılı kaynakları arasında bulunan ama aslında Anadolu’nun yerli halkı olan Hatti kültürüne ait
Kayıp Tanrı mitoslarının da doğanın bir parçası olan ölüm ve yeniden doğuşu simgelediği söylenebilir. Ayrıca bunların mevsim değişimlerinin nedenine mitolojik bir açıklama getirdiği de düşünülmektedir. Yani bu anlatılarda bahsedilen Tanrının kaybolması kış aylarının geldiğini ki bu kıtlık
demektir, Tanrının daha sonra geri dönmesi de baharın habercisi, bereket ve sağlık zamanının başladığının işaretidir (Hutter-Braunsar, 2011, s.
137). Aynı şekilde daha çok mevsimsel döngüleri betimlediği düşünülen
mitlere diğer kültürlerde de rastlamak mümkündür. Bu mitler de burada
ayrı başlıklar altında verilecektir.
Ancak kaybolan veya insanlara kızgın olan tanrıların yaptıklarını öyküleyen mitosların oluşumunu tek bir nedene bağlamayıp ekonomilerini
sarsacak savaş, salgın hastalık, kuraklık, sel gibi olumsuz koşulların da
etken olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir (de Martino, 2013,
s. 418).
2. Kraliçe Aşmunikal’in Kaybolan Fırtına Tanrısı

Hitit metinleri arasında benzer temaları içeren birçok Kayıp Tanrı miti
mevcuttur; Kaybolan Güneş Tanrısı, Kaybolan Tanrı Telipinu, Kaybolan
Fırtına Tanrısı, Harapşili’nin Kayıp Fırtına Tanrısı, Katip Pirva’nın Kayıp
Fırtına Tanrısı, Kulivişna’nın Kayıp Fırtına Tanrısı, Lihzina’daki Fırtına
Tanrısı, Anzili ve Zukki’nin Kaybolması, Ana Tanrıça/Hannahanna’nın
Kaybolması, İnara’nın Kaybolması (Beckman, 1997, s. 566). Bunlar arasında Kraliçe Aşmunikal’in Kaybolan Fırtına Tanrısı başlıklı mitosta sözü
geçen kraliçe Aşmunikal4, Orta Hitit (M.Ö. 1425-1350) döneminde ilk kez
kral ile yönetimde söz sahibi olmuş, aynı zamanda kralın kız kardeşi ve
eşi olduğu da düşünülen tarihi bir kişiliktir. Bin tanrılı Hitit panteonunun
4
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baş tanrısı olan Fırtına Tanrısı5 ise bu metinde Aşmunikal’in bireysel tanrısı, Aşmunikal’e ait bir tanrı olarak geçmektedir6.
Anlatıda, kraliçenin Fırtına Tanrısı bir şeye kızmıştır ve küsüp evini
terk eder veya gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Tanrının giderken,
ayakkabılarını ters giymesi, kendi etrafında dönüp olduğu yeri terk etmesi
hem insana has davranışlardır hem de onun ne kadar sinirli olduğunu
ve öfkesini nasıl kontrol edemediğini göstermektedir (Kapelus, 2009, s.
236). Ancak bu mitlerde Tanrının ne için kızdığı bilinmemekle beraber,
Aşmunikal’in şahsi Tanrısı olduğu için sadece Aşmunikal’e kızmış olabileceği, bunun sebebinin de kraliçenin işlediği bir kusur olduğu üzerinde
durulmaktadır (Otten, 1966, s. 137). Kraliçenin kusuru, bir bağış belgesi
(KBo 5.7) üzerindeki mühür baskısından anlaşıldığı kadarıyla kral ile bir
kardeş evliliği yapmış olma ihtimalidir (Dinçol, 1982, s. 35). Bu durum Hititlerde aile içi ilişkiler yasak olduğu için toplumda Aşmunikal’e günahkar
gözü ile bakılmasına (Dinçol, 1982, s. 35) ve böyle bir mitin doğmasına
sebep olmuş olabilir. Bunun dışında Hititlerin inancına göre, ihmal edilmemesi gereken tanrılar kültünde, kurban sunusu veya temizlik açısından bir ihmal söz konusu olmuş olabilir (Kapelus, 2009; Klengel, 1999,
s. 121). Dolayısıyla bu anlatının ortaya çıkmasında doğrudan mevsimsel
döngülerin etken olduğunu söylemek yanlıştır. Ancak tüm bu sebeplerin
yanı sıra, burada üzerinde durulması gereken nokta, Hatti ekonomisini
olumsuz etkileyen bazı durumların bu mitin oluşmasındaki asıl neden
olabileceğidir.
Mitin yazıldığı dönemde, Hititler Kuzey Anadolu’da yaşayan Kaşka7 adlı
topluluğun saldırılarına maruz kalmış, bu yağmalarla baş edemeyince de
kral ve kraliçe çifti tanrılara yakarma yoluna gitmişlerdir. Saldırılar doğal
olarak en çok Hitit toplumunu etkilemiştir, çünkü bu dua metninde8 anlatıldığına göre Hititlerin birçok yerleşim yeri yağmalanmış ve buralardaki
insanlar Kaşkalar tarafından köle yapılmışlardır. Talihsiz olayları birebir
yaşayan toplum, Fırtına tanrısının onları yalnız bıraktığı, onları terk edip
gittiği şeklinde bir yargıya varıp bu mitosu yaratmış olmalıdır.
Mitosta tanrının gitmesiyle yaşanan olaylar, sis ve dumanın pencereleri,
5
6
7
8

Fırtına Tanrısı Teşup için bkz. (van Gessel, 1998, s. 482; Aslantürk, 2013, s. 722).
(A) KUB 33.15 öy.II 7 [ DIM-aš-za ŠA f]Aš-mu-ni-kal ša-a-it “Aşmunikal’[in Fırtına tanrısı] kızdı”.
Kaşkalar için bkz. (von Schuler, 1965).
KUB 17.21 ay. III 1-11 … gümüşten, altından (ve) bakırdan hayvan biçimli içki sunma
kapları (ile) kadehleri, bronz aletlerinizi, giysilerinizi yağmaladılar ve onları bölüştüler. Rahipleri, Kutsal rahipleri, Tanrı anaları/rahibeleri, melhemli rahipleri, erkek
müzisyenleri, erkek şarkıcıları, aşçıları, fırıncıları, çiftçileri, bahçıvanları, bölüştüler ve
onları kendilerine köle yaptılar. Sizin sığırlarınızı (ve) koyunlarınızı bölüştüler. Kurban ekmeği (veren) tarla (ve) nadasa bırakılan tarlalarınızı, kurban içkisi (veren) bağlarınızı bölüştüler ve onları Kaşkalar kendileri için aldılar.
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çatı kirişlerini tutması, sunağın bu duman ve sisten boğulması, bunların yanında meşalelerin, koyunların, sığırların da boğulduğu şeklinde anlatılır.
Bundan sonra çiviyazılı metnin bazı kırık yerleri Kaybolan Tanrı Telipinu9
mitosu ile tamamlandığında, insanların açlıktan öldüğü, tanrıların yiyecek
ve içeceklere karşı bir tatminsizlik içinde oldukları anlatılıyor olmalıdır.
Tanrının ortadan kaybolması ile yaşanan bu olağanüstü durumlar diğer
Kayıp Tanrı mitoslarında hayatın durması, dereler ve bitkilerin kuruması,
verimlilik, bolluk ve yeniden doğuşun kaybolması şeklinde ifade edilir.
Tüm dünyanın işleyişini olumsuz yönde etkileyen bu kargaşa ortamının
son bulması kayıp tanrının geri getirilmesi ile mümkündür. Ancak bu metnin ilgili yeri kırık olduğu için tanrının nasıl geri getirildiğini öğrenemiyoruz. Benzer başka versiyonlarında ise, bolluk ve bereketi de götürmüş
olan kızgın tanrıyı bulup getirmesi için önce bir kartal gönderilir ancak
kartal tanrıyı bulamamıştır. Daha sonra Ana Tanrıça Ḫannaḫanna kendisinin özel elçisi diyebileceğimiz bir arıyı tanrıyı bulmak üzere gönderir. Bu
arı yüksek dağları, derin vadileri, mavi derinliği yani denizi arar ve tanrıyı
bir kırda veya bir ormanda uyurken bulur (Kapelus, 2009, s. 237). Arı uykuda olan kızgın tanrıyı sokarak uyandırır (Çapar, 1991, s. 83) ve evine
geri dönmesini sağlar. Metinde tanrının gelişi, sunak ve üzerindeki tanrıların yani heykellerinin, ocaktaki odunların, ağıldaki koyunlar ve ahırdaki sığırların tekrar uyum içinde oldukları betimleriyle duyurulur. Hayatın
olağan durumuna döndüğünü vurgulamak için yedikçe ve içtikçe tatmin
olmayan tanrıların da açlıklarının ve susuzluklarının giderildiğinden bahsedilir. Genel hatlarıyla Hititlerde Kayıp Tanrı motifini işleyen mitosların,
bereket ve dolayısıyla günün ekonomik uğraşısı olan tarım, hayvancılıkla
iç içe olduğu okunabilir.
3. Tanrıça Demeter

Yunan mitolojisinde Tahıl Tanrıçası Demeter’e (Erhat, 1996, s. 83; Boyana, 2006, s. 175) yazılan hymnosta (Foley, 1999, s. 2vd.; Estin & Laporte,
2002, s. 138; Sina, 2008, s. 16vd.) Kaybolan Tanrı miti ile benzerlik gösteren motiflere rastlanmaktadır. Bu mitosta Demeter’in tek kızı olan Persephone’nin, yeraltı tanrısı, Demeter’in erkek kardeşi Hades tarafından
kaçırılması ve Demeter’in bu olay karşısındaki tepkisi anlatılmaktadır
(Rosenberg, 2003, s. 46vd.). Hades, sadece baş tanrı Zeus’un iznini alarak Persephone’yi, ona kurduğu bir tuzak sayesinde kaçırıp ölüler dünyasına götürerek onunla evlenir10. Kızının kaybolduğunu anlayan ve onu

9 Bkz. (Laroche, 1965, s. 89; Daddi, 1990, s. 71; Arıkan, 1998, s. 165; Hoffner, 1998, s. 15).
10 (Hesiodos, 2018, s. 39) Ak kollu Persephone’yi doğurdu Demeter,
Yer Altı Tanrısı Aidoneus
Kaçırdı onu anasının koynundan
Ve bilge Zeus bıraktı kızını ona.
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uzun arayışlar sonunda bulamayan Demeter çok üzgündür ve sonunda
kızının Hades tarafından kaçırıldığını öğrendiğinde ise çok öfkelenir. Kızı
Persephone’ye duyduğu özlem ve kaçırılmasına olan öfkesi onun toprağı
tohumsuz bırakmasına ve insanlığa kıtlık getirmesine neden olmuştur. Bu
noktada Tanrıçanın yaşadığı olumsuz duygulardan ötürü insanları cezalandırması Hititlerdeki kaybolan tanrı mitosu ile benzerlik göstermektedir. Mitosun devamında yaşanan bu kıtlığın toplum dışında tanrıları da
etkilediği anlatılır, çünkü insanların tanrılara adayacağı kurbanlık hayvanları veya libasyon yapacağı içecekleri kalmamıştır. Hititçe metinde de
muhtemelen Hatti tanrılarına kurban sunulamadığı için bir tatminsizlik
söz konusu olmuştur. Dolayısıyla yedikçe ve içtikçe doymayan tanrılar betimlemesinde konu hemen hemen bu mitostaki ile aynı temayı vermektedir.
Demeter mitosunda Hatti Kayıp Tanrı mitoslarıyla ortak bir başka payda, kaybolan tanrıyı bulması için kartal ve arının gönderilmesi ile Zeus’un
haberci Tanrıça, ayağı tez Iris’i Demeter’i Olympos’a geri çağırması için
yollamasıdır. Bu anlatıda Demeter kayıp değildir ancak üzgün ve kızgın
olduğu için insanlığı kıtlığa mahkum etmiştir. Mitosun sonunda Demeter
kızı Persephone’yi gördüğü zaman mutlu olduğu için bolluk ve bereketin
olduğu bahar gelir, onu yeraltı Tanrısı Hades’in yanına göndermek zorunda kaldığında ise çok üzgündür ve kısır kış mevsimi yaşanmaktadır.
Burada anlatılmak istenen mevsimlerin değişim döngüsü olsa da, Demeter’in kızını arayıp bulamaması sonrasında yaşattığı felaketler Kaybolan
Tanrı mitoslarıyla benzerlik göstermekle birlikte, mitosun ortaya çıkma
nedeni kurak geçen bir yaz mevsiminin toplumu kıtlığa sürüklemiş olabileceği ve insanların da bu durumun sebebini Tahıl Tanrıçası Demeter’e
bağlamış olmaları çok da uzak bir ihtimal değildir.
4. Sagbata ve Sogbo (Hevioso) Mitosu

Yunan dünyasından Afrika’ya geçecek olursak, Afrika’da Dahomey (Benin) (M.S. 1600) halkını oluşturan Fon kabilesine ait bir Sagbata (Lynch &
Roberts, 2010, s. 110) ve Sogbo (Hevioso) (Lynch & Roberts, 2010, s. 115)
mitosunda (Rosenberg, 2003, s. 639) yine aynı şekilde bereket teması işlenmektedir.
Gökyüzünde beraber egemenlik süren Sagbata ve Sogbo11 adlı kardeşler,
yaşadıkları güç çatışmasından dolayı anlaşamazlar ve Sagbata yeryüzünde yaşamaya karar verir, giderken de hakim olduğu ateşi ve suyu yanına
alamamıştır. Gökyüzüne hükmeden kardeşi Sogbo ise ağabeyinden kalan
suya sahip olmasının yanı sıra zamanla en güçlü tanrı konumuna gelmiştir. Sagbata’ya mevcut gücünü kanıtlamak ve belki de onu cezalandırmak
11 Bu tanrı çift cinsiyetlidir (Lynch & Roberts, 2010, s. 115).

703

K AY I P TA N R I M İ T O S L A R I : K R A L İ Ç E A Ş M U N İ K A L ’ İ N
K AY B O L A N F I R T I N A TA N R I S I

amacıyla yeryüzüne yağmurun yağmasını engeller (Rosenberg, 2003, s.
641). Afrika coğrafyasında yağmurun yağmaması, toprağı bereketlendirmemesi tarımla geçinen insanların tahıllarının kurumasına, onların açlıktan ölmelerine neden olmuştur. Sagbata bu olay üzerine kardeşi Sogbo’nun haberci kuşu Vututu’yu çağırır ve yağmur yağdırması karşılığında
yeryüzünün yönetimini de kardeşine bırakacağını bildirir. Burada betimlenen haberci kuş motifi Yunan mitolojisinde Tanrıça Iris, Hititlerde kartal ve arı olarak kullanılmıştır.
Sogbo beklediği bu teklifi kabul eder ve yeryüzüne yağmurla birlikte tekrar bereket gelir. Yağmur insanların ve hayvanların üzerine yağarak döl
vermelerini, bitkilere yağarak ürün vermelerini sağlamıştır. Bu mitosta
da açıkça görülmektedir ki, bölge insanlarının belki de sık sık yaşadıkları
kuraklık afetinin nedeni tanrıların arasındaki çekişmeye bağlanıp bir mitoloji yaratılmıştır.
5. Ahaiyuta ve Bulut Yiyen Mitosu

Zunilere12 ait Ahaiyuta ve Bulut Yiyen mitosu da bereketle ilgili olup yaşanan bir kuraklık sonucu ortaya çıkmış olmalıdır. Büyük bir dağda yaşayan Bulut Yiyen adındaki yaratık gökyüzündeki bulutlarla beslenmektedir. Bir gün gökyüzündeki tüm bulutları yediği fark edilir. Bulutlar yok
olunca yağmur da yağmamaya başlar, güneş ülkelerini kavurur, büyük bir
kuraklık yaşanır. Zuniler için en değerli tarım ürünü olan mısır kurur ve
bununla beslenen insanlar, hayvanlar da bu kıtlıktan etkilenmiştir. Bunun
üzerine insanlar yağmurun yağması için Bulut Yiyeni öldürmeleri gerektiğini aksi halde kıtlıktan kendilerinin yok olacaklarını anlarlar. Mitosun
devamında Ahaiyuta adında bir kahraman bu yaratığı yener ve öldürür.
Bulut Yiyen’in yok olmasıyla ülkeye tekrar bol miktarda yağmur yağmaya
başlamıştır ve toprağa bereket gelir (Rosenberg, 2003, s. 796).
Bu mitolojik anlatıda insanlar doğrudan bir tanrının öfkesiyle karşılaşmamıştır ancak tarım yapabilmeleri için son derece önemli olan yağmur
ve onun yağmasını sağlayan bulutlar bir yaratık tarafından yok edilmiştir.
Buradaki mitosun oluşumunu da Afrika mitolojisinde olduğu gibi kuraklığın yaşanma sebebine getirilen bir açıklama olarak görebiliriz.
6. Sedna Mitosu

İnuitler13 Kanada’nın kuzeyi, Alaska gibi soğuk bölgelerde göçebe yaşayan
ve avcılık, balıkçılıkla hayatta kalan bir toplumdur. Mitolojilerinde Sedna
(aşağıdaki kadın anlamında) deniz altında yaşayan canlı ve ölüleri yöne-

12 (Marriott & Rachlin, 1994, s. 137; Rosenberg, 2003, s. 794vd.) Zuniler Kuzey Amerika
kıtasının güneyinde, New Mexico Çölü civarında, günümüzde de yaşayan, özgün dili
olan bir kabiledir. Bu kabile tarımla uğraşmış, özellikle de Mısır üretimi yapmıştır.
13 (Rosenberg, 2003, s. 819) İnuit “İnsan”, Eskimo “çiğ et yiyen” anlamlarına gelmektedir.
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ten, İnuitler’in koruyucusu önemli bir Tanrıçadır (Damas, 1984, s. 473;
Wolfson, 2001, s. 7; Rosenberg, 2003, s. 820). İnuitlerin inancına göre, insanlar kara ve deniz hayvanlarını ayrı ayrı pişirip tüketmelidir, bunu yapmadıklarında Sedna öfkelenir ve saç örgüleri birbirine karışır. Tanrıçanın
kızdırılması insanlardan yiyecekleri saklamasına, avlandıkları kayıklarını fırtınalar göndererek alabora etmesine neden olmuştur (Rosenberg,
2003, s. 825). Bu durum insanları bir tür cezalandırma yöntemi olarak
düşünülebilir. Ayrıca Tanrıça’nın kızgınlığı sonrasında saç örgülerinin
karışması, Kaybolan Tanrı mitosunda olduğu gibi tanrıların insana özgü
davranışlarda bulunduklarına başka bir örnektir.
Sadece yiyecek ihtiyaçlarını değil, soğuk iklimde hayatta kalabilmek için
giyindikleri kalın kıyafetlerini de avladıkları hayvanların postlarından
sağlayan İnuitler, çeşitli ritüeller gerçekleştirerek kızgın Sedna’yı yatıştırmaya çalışırlar. Tanrıçanın sakinleşmesiyle İnuitler’in hayatı normal seyrine dönmüş olur. Bu toplumun yaşadığı çetin coğrafyada karşılaştıkları
zorlukların sebebi Tanrıça Sedna’ya yüklenerek açıklanmaya çalışılmıştır.
7. Sonuç

Benzer örneklerde görüldüğü üzere, Kayıp Tanrı mitosları veya bereketle özdeşleştirilen mitosların çoğunun genellikle yaşanan kuraklık ve dolayısıyla kıtlıkla ile ilişkili olduğu söylenebilir. İnsanların doğa ve kendi
yaşamlarından esinlenerek yarattıkları Tanrılar dünyası, varoluşlarını
açıklamanın yanında bunu sürdürebilmenin teminatı gibidir. Bu yüzden
varlıklarını tehlikeye atabilecek kıtlık, salgın hastalık, kuraklık gibi felaketleri Tanrıların insanları bir sebepten dolayı cezalandırıyor olmaları ile
açıklamışlardır. Burada anlatılan mitolojilerin ait oldukları toplumların
kültürleri ve dinleri günümüz perspektifinden kolayca değerlendirilip
anlaşılamayacak kadar karmaşıktır. Ancak bu durum belli analojiler yapmaya engel görülmemelidir.
Bahsettiğimiz kayıp veya kızgın tanrı motiflerini içeren mitoslar arasında
kültürel bir geçişten daha çok bu mitosların oluşum nedenleri ortak bir
payda olarak değerlendirilmiştir. Tabiata bağlı yaşam süren Antikçağ insanının, farklı coğrafi bölgelerde olsalar dahi hayat kaygılarını bir şekilde
benzer özelliklerle bu mitoslarda ortaya koymuşlardır.
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ANTİK DÖNEM’DE KER VE MOİRALAR:
KADER VE ÖLÜME HÜKMEDEN TANRIÇALAR
Nazlı YILDIRIM1

Öz: Yunanca ölüm anlamına gelen Ker, Antik Dönem’de ölümü simgeleyen tanrıça
için; Moira ise pay eden, paylaştıran anlamına gelen ve insanın doğmadan önce payına düşen ve asla değiştirilemeyen alın yazısını ya da kaderini belirleyen tanrıçalar
için kullanılmaktadır. Ker’in kesin olarak bilinen bir betimi olmasa da Moiralar insanın yaratılması, doğum, ölüm, düğün ya da büyük savaşlar gibi insanlık ile doğrudan
ilgili alanlarda karşımıza çıkmaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: Ker, Moira, Kader, Ölüm

KER AND MOIRAE IN ANCIENT PERIOD:
THE GODDESSESS WHO DOMINATED FATE AND DEATH

Abstract: Ker means death and symbolizing the goddess of death; Moira means share
or apportioners and it is used for the goddess who assigns individual and invariable
destinies to mortals at birth in Ancient Period. There is no definitive description of
Ker but Moirae appear in areas directly related to humanity such as the creation of
man, birth, death, wedding or great wars.
Keywords: Ker, Moirae, Fate, Destiny, Death
1
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1. Antik Kaynaklara Göre Ker ve Moiralar
Yunanca “ölüm” anlamına gelen Ker (Κηρ/Κηρες), Antik Dönem’de ölümü simgeleyen tanrıçalar için (Erhat, 2000, s. 171-172), Moira (Μοιρα/
Μοιραι) ise “pay eden, paylaştıran” anlamına gelen ve insanın doğmadan
önce payına düşen ve asla değiştirilemeyen alın yazısını ya da kaderini
simgeleyen tanrıçalar için kullanılmaktadır (Erhat, 2000, s. 207; Angelis,
1992, s. 636-648). Homeros’un İlyada ve Odysseia adlı eserlerinde Ker
kara, kızıl, uğursuz ve belalı gibi sıfatlarla anılan tanrısal bir varlığı anlatmak için kullanılmaktadır (Homeros İlyada, çev. 1981, II-302, II- 834,
II-859, III-454, IV-11, XI-332, XII-326, XII-402, XVIII-535 vd; Homeros
Odysseia, çev. 1981, XIV-208). Ancak her iki eserde de ölüm tanrıçası tam
olarak kişileştirilmemiştir. Bu nedenle kimi yerde tekil kimi yerde çoğul
olarak anılmaktadır (Homeros İlyada, çev. 1981, II-859, XII-326). Homeros’un eserlerinde bir ölüm tanrıçasının nasıl göründüğü hakkında sadece tek bir bölümde bilgi bulunmaktadır:
“Aralarında Kavga, Boğuşma, uğursuz Ölüm de vardı,
Ölüm kimini yakalıyordu yeni yaralanmış, diri,
kimini yarasız, beresiz yakalıyordu.
bir sürü ölüyü de çekiyordu kargaşalıkta ayaklarından,
sırtında bir elbise vardı, erlerin kanıyla kızıla boyalı”
(Homeros İlyada, çev. 1981, XVIII-535 vd).

Hesiodos’un Theogonia adlı eserinde artık kişileştirilen ölüm, Gece Tanrıçası Nyks’ün tek başına meydana getirdiği tanrısal bir varlık olarak anılmaktadır:
“Nyks’ün doğurduğu üç ölüm tanrısı vardır.
Korkunç Moros, siyah Ker ve Thanatos’tur isimleri,
Uyku ve Rüya da ondan doğmuştur.
Kimseyle sevişmeden tek başına doğurdu onları”
(Hesiodos, çev. 2015, s. 21 vd).

Pausanias da Kypselos Sandığı’nı tasvir ederken Ker’in görünüşü hakkında bilgi vermektedir:
“Polyneikes’in arkasında dişleri bir canavarın ki kadar acımasız olan ve tırnakları bir pençe gibi eğilen bir kadın duruyor.
Yazıt onu Ker olarak çağırır” (Pausanias, çev. 1918, 5.19.6).

Antik Dönem’de Moiralar da Homeros’un eserlerinde bazen tekil bazen
de çoğul olarak anılmaktadırlar. Soyut kavramlar olarak henüz kişileştirilmemişlerdir ve isimleri yoktur (Homeros İlyada, çev. 1981, V-83, V-613,
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XVI-434, XVI-441, XVI-853, XX-127, XX-477, XXIV-49, XXIV-132, XXIV209, XXIV-525; Homeros Odysseia, çev. 1981, I-17, I-34, III-208, III-238,
VII-197, XXIV-29; Harrison, 1908, s. 183-187; Duffy, 1947, s. 477-483).
Hesiodos’un Theogonia eserinde ise Klotho (Κλωθω: Bükmek, dokumak),
Lakhesis (Λαχεσις:Kader) ve Atropos (Ατροπος: Kaçınılmaz, geri dönülmez) isimleriyle artık kişileştirilen Moiralar, Gece Tanrıçası Nyks’ün meydana getirdiği tanrısal varlıklardır:
“Bunlardan sonra Kader Tanrıçaları doğdu,
intikam tanrıçalarıdır bunlar, isimleri de
Klotho, Lakhesis ve Atropos’tur.
Tanrılara ve insanlara karşı işlenen suçları takip ederler.
Her kim suç işlediyse onu cezalandırmadan rahat etmezler”
(Hesiodos, çev. 2015, s. 217 vd).

Theogonia’nın ilerleyen bölümlerinde Moiralar’dan, Zeus ve Themis’in
kızları olarak farklı şekilde tekrar bahsedilmektedir:
“Daha sonra Zeus ile Themis evlendi.
Parıldayan Kanun kraliçesi Horalar’ı doğurdu.
Ayrıca yaşam paylarımızı veren Moiralar,
Klotho, Lakhesis ve Atropos.
Bunlara bilgelik üstünlüğü verilmişti.
İnsanları mutlu ya da mutsuz edenler de onlardır.”
(Hesiodos, çev. 2015, s. 901 vd).

Hesiodos’un Herakles’in Kalkanı adlı eserinde ise Ker ve Moiralar’ın en
belirgin betimlemeleri söz konusudur:
“Arkalarında karanlık Ker, beyaz dişlerini gıcırdatarak, vahşi, kana susamış ve ulaşılmaz, ölenler için kavga ediyorlar ve
hepsi de sabırsızlanıyordu onların koyu kanından içmek için.
Birini yakalar yakalamaz, ölü yatan ya da henüz yaralanıp
yere düşen, devasa pençelerini geçiriyorlardı ve onun ruhu,
Hades’e, dondurucu Tartarus’a iniyordu ve onlar kalplerini
insan kanıyla tıka basa doyurduktan sonra, o kişiyi arkalarında bırakıyor ve tekrar kargaşa ve kavganın içine dalıyorlardı. Klotho ve Lakhesis duruyordu yanlarında. Daha kısa olan
Atropos, uzun bir tanrıça değildi ama yine de diğerlerinden
değerce üstün ve en yaşlı olandı. Şiddetli bir kavgaya tutuşmuşlardı bir adamın başında, öfkeyle parlayan gözlerle bakıyorlardı birbirlerine, pençelerini kullanıyorlardı eller gibi.”
(Demiralp, 2014, s. 367-368).
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Moiralar’ın görevleri konusunda en ayrıntılı bilgiyi Platon, Devlet adlı
eserinde vermektedir:
“Üç tahtta üç kız oturur. Bunlar zorunluluğun kızları olan Kader Tanrıçaları Lakhesis, Klotho ve Atropos’tur. Beyaz cüppeler içinde, başlarında çelenklerle denizkızlarının şarkılarına
eşlik ederler. Lakhesis geçmişin, Klotho bugünün, Atropos
geleceğin şarkılarını söyler. Ruhlar oraya ulaştıklarında Lakhesis’in huzuruna getirilmişler hemen. Bir tanrı habercisi
ruhları sıraya sokmuş ve Lakhesis’in kucağındaki kura numaralarını ve hayat örneklerini aldıktan sonra yüksekçe bir kürsüye çıkıp şöyle demiş: “Zorunluluğun kızı bakire Lakhesis
buyurmuştur ki siz fani ruhlar yeniden ölümlü soyun zorunlu
döngüsüne ikinci kez gireceksiniz. Size bir Daimon verilmeyecek onu siz kendiniz seçeceksiniz. Kura sonucu kaderini
seçme şansını ilk elde eden kimse, kaderini, bir daha değiştirilemeyecek şekilde belirleyecektir. Herkes kendi yarattığı
kaderinden kendi sorumludur. Seçtiğiniz kaderlerden tanrı
sorumlu tutulamaz.” Bunu söyledikten sonra kura numaralarını onlara doğru atınca herkes kendi önüne düşeni almış.
Bütün ruhlar kurada çıkan sıraya göre hayatlarını seçtikten
sonra sırayla Lakhesis’in yanına gelmişler. Lakhesis, onlara
perilerini vermiş. Bu perilerin onları hayat boyu koruyacağı
ve seçtikleri hayatın gereklerini yerine getirecekleri varsayılıyormuş. Bu periler, ruhları Klotho’nun elinin altından ve
hızla dönen kirmenin altından geçiriyor ve ruhların seçtiği
hayatları sırayla onaylıyorlarmış. Klotho’ya dokunan ruhlar,
kaderleri tarafından Atropos’un çıkrığına getiriliyor ve bu
sayede Klotho’nun onayladığı hayat değiştirilemez kılınıyormuş” (Platon, çev. 2005, X, 617c-d-e; 620 d-e).

Antik Dönem inancına göre her ruh doğmadan önce kendi kaderini kendi
seçmekte ve seçilen kader her ne sebeple olursa olsun asla değiştirilememektedir. Her insanın önceden belirlenen ve mutlak ölümle son bulacak
olan hayatı çoğunlukla dokunmuş bir kumaş ya da bir iğe sarılan iplikle;
ölümü ise o ipliğin aniden kesilmesi ile simgeleştirilmektedir (Homeros
İlyada, çev. 1981, IV-517, XX-127, XXIV-209, XXIV-525; Homeros Odysseia,
çev. 1981, I-17, VII-197). Ker ve Moiralar Antik Dönem inancı içerisinde insanlar tarafından çoğunlukla mutlak güç olarak hiçbir tanrısal varlık tarafından değiştirilemez ya da karşı gelinemez üstün bir güç olarak
kabul edilmişlerdir (Homeros Odysseia, çev. 1981, III-238). İnsanlar gibi
tanrılar da kendi kaderlerini bilememektedirler. Örneğin Zeus günün birinde babası Kronos gibi tahtından indirilmekten korkmakta ve önceden
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bildirilen kehanetlerden faydalanarak bu durumun önüne geçmeye çalışmaktadır. Örneğin Zeus, Metis’ten doğacak olan çocuğun kendinden daha
güçlü olacağı ve tahtını ele geçireceği kehanetini öğrendikten sonra Metis’i yutarak Athena’yı başından doğurmuştur (Erhat, 2000, s. 65). Benzer
şekilde Ares, Troya Savaşı’nda kendi sonunu öngörememektedir (Homeros İlyada, çev. 1981, XV-115-119).
Ker ve Moiralar her ne kadar mutlak güç olarak kabul edilseler de insan
kaderinin güçlü tanrılar tarafından değiştirilebildiği durumlar da söz konusudur. Örneğin İlyada içerisinde Tanrıça Aphrodite, Menelaos ile Paris’in teke tek karşılaşmasına müdahale ederek Paris’in ölmesine engel
olmuştur (Homeros İlyada, çev. 1981, III-380 vd; IV-11 vd). Konu ile ilgili
olarak ayrıca Aphrodite, Atina’da herme şeklinde betimlenen bir heykelinin yazıtında, Urania epitheti ile en eski Moira olarak anılmaktadır (Pausanias, çev. 1918, 1.19.2). Apollon ve Zeus da insan kaderini değiştirerek,
ölümü erteleyebilmektedir. Örneğin Herodotos Apollon’un, Kroisos’u kurtarmak istediği için Sardes’in yıkılışını üç yıl ertelediğini belirtmektedir
(Herodotos, çev. 1991, I-91). Benzer şekilde Alkestis efsanesinde Admestos’un kaderini değiştirerek ölümünü ertelemiştir (Erhat, 2000, s. 11).
Ancak baş tanrı Zeus’un kadere hükmetme konusunda diğer tüm tanrılardan çok daha güçlü olduğuna inanılmaktadır. Zeus Moiragetes (Kadere
hükmeden, Kaderi Getiren) epitheti ile Moiralar’a rehberlik ya da liderlik
etmekte çoğu zaman kaderi önceden bilerek ölüm ve yaşama hükmedebilmektedir (Eidinow, 2011, s. 38; Cook, 1925, s. 231-233. Zeus’un ölüm
ve kadere hükmetmesi konusunda bkz. Homeros İlyada, çev. 1981, VIII70, X-69-70, XVI-433 vd, XVIII-115, XXII-209 vd; Homeros Odysseia, çev.
1981, XI-560, XX-76). Konu ile ilgili olarak Roma Dönemi’ne tarihlendirilen önemli bir kalsedon yüzük taşı üzerinde (Resim 1) tahtında oturan
Zeus’un öne doğru uzattığı sağ eli üzerinde üç Moira bulunmakta ve bu betimleme onun Moiragetes özelliğini vurgulamaktadır (Cook, 1925, s. 232).
Konu ile ilgili olarak Pausanias da önemli bilgiler vermektedir. Örneğin
Olympia’da, üzerinde Moiragetes yazan Zeus Altarı’nın, araba yarışlarının
başlangıç noktası olduğu ve Moiralar’ın altarına çok yakın bir alanda yer
aldığını belirtmektedir (Pausanias, çev. 1918, 5.15.5). Delphi’de iki Moira’nın, üçüncü Moira’nın yerine Zeus Moiragetes ve Apollon Moiragetes
ile birlikte betimlendiklerini (Pausanias, çev. 1918, 10.24.4); Arkadia’da
Mistress Tapınağı’nın girişinde Zeus Moiragetes ile birlikte bir kabartma
üzerinde betimlendiklerini (Pausanias, çev. 1981, 8.37.1); Megara’da ise
bitirilmemiş bir Zeus heykelinin başında Horalarla birlikte betimlenmiş
olduklarını bildirmektedir (Pausanias, çev. 1918, 1.40.4). Son örnekte Pausanias ayrıca bu betimlemenin Zeus’un kadere hükmedebilen tek tanrı
olduğunun bir göstergesi olduğunu belirtmektedir. Tüm bu örnekler var
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olan eski ve katı bir kader inancının, Olympos Tanrı sisteminin Zeus’un
hakimiyetinde yeniden düzenlenmiş olabileceği düşüncesiyle, sonradan
değiştirildiği şeklinde yorumlanabilir. Moiralar ilk zamanlar düşüncede
bağımsız tanrıçalar iken, güçleri Zeus karşısında azalmış ve Themis’ten
olan kız çocukları olarak değişime uğratılmış olabilirler. Nitekim Theogonia’da Moiralar isimleri aynı olsa da iki ayrı yerde iki farklı özelliğe
sahiptirler. Bu nedenle Moiralar doğrudan kader seçimine müdahalede
bulunmayıp; insanların seçimiyle paylarına düşen kaderi düzenleyen, denetleyen ve değiştirilmeden gerçekleşmesini sağlayan tanrısal, güçlü bir
sistem olarak algılanmış olabilirler (İşbir, 2015, s. 45-46).
2. Tapınım Merkezleri

Ker’in bilinen bir kutsal alanı bulunmamaktadır. Homeros ve Hesiodos’un
eserlerinde ölümü simgeleyen Ker’in, ilerleyen dönemlerde bir ölüm tanrıçasından daha çok ölü insanların ruhları ya da hayaletleri olarak algılandıkları da anlaşılmaktadır. Ker’in ruh ya da hayalet olarak algılandığı
konusunda en önemli veri, Atina Dionysos Şenliklerinde karşımıza çıkmaktadır. Çiçeklerin açtığı bahar aylarında üç gün kutlanan Anthesteria
Festivali’nin son günü ruhların yeraltından çıkıp sokaklarda uçuşarak
dolaştığına inanılmaktadır. Dionysos ve Hermes Psykhopompos’a adanan
bu günün sonunda, kenti doldurduklarına inanılan ruhları uzaklaştırmak
amacıyla insanlar sokaklarda “Dışarı Keres, artık Anthesteria bitti!” sözleriyle dolaşmaktadırlar (Harrison, 1908, s. 32-49; Şahin, 1996, s. 160).
Pausanias’ın verdiği bilgilerle Olympia (Pausanias, çev. 1918, 5.15.5), Korinth (Pausanias, çev. 1918, 2.4.7), Sparta (Pausanias, çev. 1918, 3.11.10),
Thebai (Pausanias, çev. 1918, 9.25.4) ve Sikyon (Pausanias, çev. 1918,
2.11.4) gibi kentlerde, Moiralar’ın kutsal alanlarının Zeus, Themis, Demeter-Persephone ya da Erinysler’in kutsal alanlarıyla yan yana olduğu
bilinmektedir. Söz konusu kentlerden Sparta, oldukça farklı ve önemli
bir Moira kültüne sahip olmalıdır. Pausanias, Sparta’da Agamemnon oğlu
Orestes’in mezar alanında Moiralar’ın kutsal bir alanından bahsetmektedir (Pausanias, çev. 1918, 3.11.10).
Yunanistan’ın Lakonia Bölgesi’nin askeri yönü göz önüne alındığında bu
kutsal alanın ayrıca kahramanlık kültü ile ilişkili olması mümkündür (Eidinow, 2011, s. 37 vd; Salapata, 2009, s. 325-340). Bazı kültler ise khitonik
bir görüntü sergilemektedir. Örneğin Sikyon’da Moiralar’ın altarı, Erinysler’in kutsal alanında bir koruluk içerisinde yer almakta ve gece sessizlikte koyun kurban etmeyi ve bal, süt ya da su libasyonunu içermektedir (Pausanias, çev. 1918, 2.11.4; Eidinow, 2011, s. 37-38). Moira kültü aynı zamanda Demeter-Persephone kültleriyle de yakından ilişkilidir. Pausanias
Korinth Akropolisi’nde Demeter-Persephone Tapınakları’nın yanı sıra bir
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Moira Tapınağı’ndan da bahsetmektedir (Pausanias, çev. 1918, 2.4.7). Bu
bilgiler ışığında Moiralar; Demeter-Persephone ve Aphrodite ile birlikte
ölüm, yaşam ve kozmik düzeni denetlediklerine inanılan gizemli bir düşüncenin ortak yansıması olarak da yorumlanabilirler (Eidinow, 2011, s.
39-41; Sourvinou-Inwood, 1974, s. 126-137).
3. İkonografi

Antik kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında Ker’in kana susamış, vahşi,
pençe şeklinde tırnaklara sahip, çirkin ve yaşlı kadın figürleri şeklinde algılandıkları anlaşılmaktadır ancak ölümün kişileştirilmiş biçimi olan Ker’in
günümüze ulaşan herhangi kesin bir betimlemesi bulunmamaktadır. Anthesteria Festivali’nde yeraltından çıkıp şehirlerde uçuşarak dolaştığına
inanılan Ker betimlemeleri bulunmaktadır (Resim 2) (Harrison, 1899, s.
219) ancak bu betimlemeler bir ölüm tanrıçası olarak değil ölü insanların
ruhları ya da hayaletler olarak değerlendirilmektedir (Harrison, 1908, s.
32-45). Ölüm tanrıçalarının, ölüleri Hades’e taşıdıkları inancı (Homeros
Odysseia, çev. 1981, XIV-208 vd) bulunmasına rağmen Antik Dönem’de
ruh taşıyıcı olarak sıklıkla Thanatos ve Hyphnos, Nike, Sfenks, Siren, Harpy
ya da Gorgo figürleri görülmektedir (Harrison, 1900, s. 101-102; Harrison,
1908, s. 163-239; Vermeule, 1979, s. 145-178). Ker tanımlamasına uyan
kanatlı, yaşlı ve çirkin kadın betimlemeleri ile (Resim 3) Ker arasında kesin bir bağlantı kurmak da, yazıt ile kesinleşen belirgin bir betimleme bulunmadığı için oldukça zordur (Carpenter, 2007, s. 192 Resim 283).
İnsanın yaratılması, doğum, ölüm, düğün ya da büyük savaşlar gibi insan hayatı ile doğrudan bağlantılı kavramlar olarak vazo resimlerinde,
steller ya da lahitler gibi mezar sanatı ile ilişkili alanlarda kadın figürleri
şeklinde karşımıza çıkan Moiralar, Demeter ve Persephone’nin yer aldığı
vazo resimleri üzerinde (Kallipolitis-Feytmans, 1970, s. 45-65); Olympos
tanrılarının katıldığı önemli düğün sahnelerinde (Resim 4) (Sophilos Dinosu için bkz. Boardman, 2003, s. 18-19; François Vazosu için bkz. Boardman, 2003, s. 33-34); Prometheus’un insanı yaratması sahnelerinde
(Resim 5-6) (Loraux, 1981, s. 474-479; Raggio, 1958, s. 46-48 Plate 4d,
f); İnsanın doğmadan önce belirlenen kaderini simgeleyen ve bu anlamda doğum ile birebir bağlantılı bir kavram olarak çocukluk sahnelerinde
(Resim 7) (Kampen, 1981, s. 54 Figure 15); Athena (Resim 8), Aphrodite
ya da Dionysos gibi tanrı ve tanrıçaların doğum sahnelerinde (Carpenter, 1925, s. 117-134; Carpenter, 1933, s. 42-4; Angelis, 1992, s. 640-641);
Tanrılar ve Gigantlar Savaşı içerisinde (Apollodoros, Moiralar’ın bu savaşa katıldıklarını, Agrius ve Thoas’ı öldürdüklerini bildirmektedir. Bkz.
Apollodoros, çev. 1921, I.6.2. Örneğin Pergamon Zeus Sunağı kuzey frizinde Moiralar’ın betimlendiği düşünülmektedir. Bkz. Winnefeld, 1910, s.
147 Tafel 16-18); İnsan kaderinin tanrılar tarafından tartılması sahnele714
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rinde (Resim 9) (Young ve Ashmole, 1968, s. 124-166 Figure 3; Sourvinou-Inwood, 1974, s. 126-137; Eidinow, 2011, s. 41; Boardman, 2005, s.
67); mezar sanatı ile doğrudan ilişkili stellerde (Resim 10) (Atalay, 2014,
s. 189-201; Kanel, 1990, s. 289-293 Beil. 31.1-2); yeraltı dünyası sahnelerinde (Koch ve Sichtermann, 1982, s. 189 Tafel 208; s. 522 Figure 511);
Meleager (Erhat, 2000, s. 31; Lorenz, 2011, s. 310-330 Figure 9-1, 4, 6, 7),
Phaethon (Erhat, 2000, s. 243-244; Angelis, 1992, s. 646 Figure 60) ya da
Alkestis (Erhat, 2000, s. 11; Wood, 1978, s. 500 vd. Figure 1-4) gibi başkarakterlerin ölümle son bulan kaçınılmaz kaderini konu alan lahitlerde de
betimlenmişlerdir (Resim 11-12).
Bu betimlemelerin yanı sıra Moira olarak tanımlanabilecek başka örnekler de söz konusudur. Örneğin Girit/Prinias’ta bulunmuş ve M. Ö. 7. yüzyıla tarihlendirilen kireçtaşı stel üzerinde kazıma ile betimlenmiş olan
yün eğiren kadın figürü en erken Moira betimlemelerinden biri olabilir
(Boardman, 2001, s. 185 Resim 252-I). Üzerinde Hermes ve Thanatos’un
yer aldığı, olasılıkla yeraltı dünyasının betimlendiği Ephesos Artemis Tapınağı kabartmalı sütun tamburu üzerinde bulunan üç figür Moiralar olabilir (Boardman, 2014, s. 29-30 Resim 23). Ksanthos Harpy Anıtı’nın batı
yüzünde sahneyi sağ ve soldan sınırlayan oturan kadın figürleri Demeter
ve Persephone olarak düşünüldüğünde ortada yer alan üç kadın figürü
Moira olarak yorumlanabilir (Tonks, 1907, s. 324 Figure 1).
Moiralar sayıları değişkenlik gösterse de Hesiodos’un tanımlamasına paralel olarak çoğunlukla üç kadın figürü şeklinde betimlenmektedir. Ancak
François Vazosu’n da olduğu gibi (Resim 4) dört kadın şeklinde betimlenebildikleri (Carpenter, 1925, s. 118) gibi Klotho ya da Atropos’un sahne içerisinde tek başına da betimlendiği sahneler de söz konusudur (Resim 9, 12).
Yaşam ipliğini eğirdiğine inanılan Klotho ayakta ya da oturur durumda,
iğ ile öreke taşıyarak iplik eğiren bir kadın biçiminde betimlenir (Resim
13). Eğrilen ipi ölçerek insan kaderini belirlediğine inanılan Lakhesis
çoğunlukla bir elinde tuttuğu kalem/sopa ile diğer elinde tuttuğu yerküre üzerinde bir noktayı işaret ederken ya da kader çarkının üzerine basarken betimlenir. Kürenin yanı sıra terazi ya da bereket boynuzu ile de
betimlenebilmektedir (Resim 14). Yaşam ipini keserek kaçınılmaz ölümünün gerçekleşmesini sağladığına inanılan Atropos ise kesici bir alet,
kağıt/iplik rulosu ya da güneş saati ile betimlenmesinin yanı sıra kitap
okuyan bir kadın figürü şeklinde de betimlenebilmektedir (Resim 15).
4. Sonuç

Antik kaynaklar ve arkeolojik veriler ışığında, Ker ve Moiralar’ın Antik
Dönem yaşantısında önemli bir yere sahip oldukları anlaşılmaktadır ancak ölüm ve kaderin yarattığı korku ve çaresizlik hissi, her iki kavramın
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insan düşüncesinde her zaman kara, uğursuz ve belalı gibi olumsuz sıfatlarla algılanmasına neden olmuştur. Bilinen bir kutsal alanı bulunmayan,
hiçbir mitolojik hikayede ve betimlemede birebir karşımıza çıkmayan
ölüm tanrıçası Ker, yeraltı dünyası ile de bağlantılı değildir. Bu durum Antik Dönem’de Ker’in insanlar tarafından tam olarak tanımlanamaz, belirsiz, karanlık, korkunç, ölçüsüz ve her türlü imgeye kapalı nitelikte olduğunun bir göstergesi olmalıdır. Ker’e oranla Moiralar insan düşüncesinde
daha belirgin olmalıdırlar çünkü her birinin birer ismi vardır. İnsanın
başına gelen olayların değiştirilemeyecek biçimde önceden belirlenmesi
düşüncesi, insanlar arasında Moiralar’ın tanrısal üstü bir sistem olarak
algılanmalarına neden olmuş olmalıdır. Olympos tanrıları arasında isimleri geçmemesine rağmen çoğu zaman tüm Olympos tanrılarından daha
üstün olarak algılanmış olabilirler çünkü tanrıların da birer kaderleri olduğuna inanılmaktadır. Var olan örneklerde gözlemlenen Moira sayılarındaki farklılık ve atribütsüz figürlerin varlığı gibi özellikler ise Moiralar’ın
sayıları ve görünüşleri konusunda kesin olarak belirginleşen ortak bir
Moira düşüncesinin olmadığını; farklı durumlarda farklı Moira biçimlerinin tercih edilebildiğini işaret ediyor olmalıdırlar.
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Öz: Mitos, tanrıların yaşamlarını, kahramanların serüvenlerini anlatan ve bir toplumun inançlarını, duygularını yansıtan bir hayal ürünüdür. Hitit mitosları, Hitit dini ve
panteonuna tanıklık eden tanrı ve tanrıçalar hakkında bilgi veren önemli kaynakların başında gelmektedir. Anadolu kökenli mitoslar, mitlerin ritüel usullerine ve dini
törendeki sırasına bağlı olarak oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra bu mitlerin kült ve
ritüelle de yakından bağlantılı olduğu açıkça görülmektedir. Mitlerde yer alan bu ritüellerin görevi, bozulan günlük yaşamın istikrarını yeniden sağlamaktır. Bir diğer
unsur ise inanç sistemi içinde yer alan bu ritüellerin din olgusunun ayrılmaz birer
parçası olmasıdır. Bu çalışmadaki amaç, Hititlerde mitoloji ile ritüel arasındaki ilişkiyi Anadolu mitoslarından örnekler ile açıklamak ve mit-ritüel kavramının Hitit inanç
sisteminde nasıl işlediğini cevaplamaya çalışmaktır.
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MYTHOLOGY AND RITUAL IN HITITES

Abstract: Mythos is a fiction product that tells the lives of the gods, the adventures
of heroes and reflects the beliefs and feelings of a society. Hittite myths are one of
the important sources of information about the god and goddesses who testify to
the pantheon, Hittite religion. The characteristics of myths originated from Anatolia
are the emergence of myths depending on the ritual procedures and the order in the
religious ceremony. In addition, these myths are closely related to the cult and ritual.
The task of these rituals in myths is to restore the stability of the deteriorating daily
life. It should be taken into consideration that these rituals within the belief system
cannot be considered apart from the fact of religion. The aim of this study is to explain the relationship between mythology and ritual in Hittites with examples from
Anatolian myths and to try to answer how the myth-ritual concept works in Hittite
belief system.
Keywords: Hittite, mythology, ritual, religion, Pantheon
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1. Giriş
Mitoloji Yunanca “mythos” (efsane) ve “logos” (söz, bilim) kelimelerinin
birleşiminden oluşmuş insan hayal gücünün bir ürünüdür. Ritüel ise bereket, ölüm, diriliş ile ilgili törenleri, söylenen ezgileri, dansları ve oynanan oyunları içeren dinsel törenlerdir (Tekçam, 2007, s. 190). Mitolojinin
temelinde yatan başlıca unsur, doğa ile evreni anlama çabasıdır. Bir başka
unsur ise insanın kendisini ve yakın ilişki içinde olduğu dış dünyayı anlamlandırmak istemesidir. Eski toplumlarda ortak bir duygu ve düşünce
birliği yaratmak için hayatın devamını sağlayan doğaüstü güçler ile iyi
ilişki içinde olmak, onlara saygı göstermek ve onları hoşnut etmek için
bir dizi ritüeller gerçekleştirilmiştir. Bu açıdan bakacak olursak kadim
toplumlarda mitoloji, doğaüstü varlıkların gerçekleştirdiği eylemlerin öyküsünü oluşturmuş ve kutsal kabul edilmiştir. Mitoloji ile ritüel birbiriyle
yakından ilişki içinde olan iki kavramdır; çünkü birçok ritüel mitoslara
dayanır ve bu mitoslar da içerisinde hikayeler barındırmaktadır (Bachvarova, 2013, s. 23-44).
2. Hititlerde Mitoloji ve Ritüel

MÖ. II. binde Hattuşa/Boğazköy’de yaşamış olan Hititlerin kendilerine
ait mitolojileri yoktur. Hitit mitosları, Mezopotamya ve Anadolu kökenli
mitoslar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mezopotamya kökenli olanlar,
Hurriler aracılığı ile Mezopotamya’dan alınmış; Anadolu kökenliler ise
Hititler öncesi Anadolu’da yaşayan yerli halktan, Hattilerden alınmıştır
(Arıkan, 1998, s. 162) Anadolu kökenli mitoslar devlet dini festivallerinin
ayrılmaz birer parçasını oluştururken; toplumun bütünlüğünü, refahını
veya ortaya çıkan herhangi bir krizi çözmek için düzenli olarak yapılan
ritüeller de son derece önem taşımıştır. Sonuç itibariyle kadim toplumlar
karşılaştıkları sorunları mitoloji ve ritüel vasıtasıyla çözüme ulaştırmayı
amaçlamışlardır.
Oldukça sevilen ve sıkça işlenen konulardan biri olan “Kaybolan Tanrı”
mitoslarının birbirinden farklı birçok çeşidi vardır. Babil kökenli Dumuzi,
Suriye kökenli Adonis ve Yunan kökenli Persephone mitoslarında da görüldüğü gibi verimlilik ile ilişkilendirilen tanrıların kaybolması eski insanların hikayelerinde bolca yer almıştır. Bu tip mitoslarda tanrı herhangi bir
şeye veya kimseye kızmakta ve ortadan kaybolmaktadır. Kaybolan tanrılar giderken yanlarında bolluk ve bereketi götürdükleri için bu durum
karşısında zorda kalan insanlar kaybolan tanrıyı bulmak için bir dizi ritüel gerçekleştirmiştir.
“Telipinu’nun Kayboluşu2” mitosunda kızgın ve öfkeli olan Tanrı Telipi2

Metin için bkz. KUB 17.10. Ayrıca bkz. (Laroche , 1965, s. 89-110; Kellerman, 1986, s.
115-123; Masson, 1991, s. 135; Asan, 2014, s. 12-29).
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nu, ülkeyi terk ederek bereket ve bolluğu yanında götürmektedir. Bu durumda kayıp tanrıyı bulmak ve onu geri getirmek için tüm tanrılar birlik
olurken; doğanın eski gücüne kavuşması için de ritüellere başvurulmuştur (Alparslan, 2009, s. 129). “Telipinu’nun Kayboluşu” mitosunun ritüel
kısmında Telipinu’nun öfkesini yok etme işini büyü tanrıçası Kamrušepa
gerçekleştirmektedir. Ateş ve dumanla ilişkilendirilen tanrıça Kamrušepa, Telipinu’nun öfkesini “ateşin söndürüldüğü gibi” sözüyle yok etmeye çalışmaktadır. Aynı zamanda Kamrušepa’nın yanında yer alan Kader
Tanrıçaları Papaya ve Ištuštaya, Ana Tanrıça, Tahıl Tanrıçası Miyatanzipa,
Koruyucu Tanrı, Ḫapantali gibi tanrılar toplanma yeri olarak alıç (GIŠḫatalkišna-/GIŠḫattalkešna-)3 ağacını seçmişlerdir. Alıç, bazı ritüellerde kirlilikten arınıp temizliğe geçişte kullanılan bir bitki türüdür. Mitosun ritüel
kısmında yer alan alıç, kirli olarak düşünülen tanrının öfkesinden temizlenmesi amacıyla yer alan bir sembol olarak düşünülebilir.
Telipinu’nun kayboluşundan sonra ilgi çeken bir diğer husus ise insan ve
hayvanların üreyememeleri, ülkede baş gösteren kıtlıktır. Bu etapta Büyük Güneş Tanrısı’nın bir ziyafet vermesi ancak ziyafete davet edilen Bin
Tanrı’nın yemek yiyip içmelerine rağmen doymayıp susuzluk çekmeleri
de metinde açıkça belirtilen sorunlardandır4. Verilen bu ziyafetin temel
amacı, sadece tanrılara yiyecek ve içecek ikram etmek değildir. Doğanın
gücünü kaybetmesinin yanı sıra tüm ülkeyi ele geçiren kıtlığın sebeplerini öğrenmek için tüm tanrılara danışarak onları hatırlamaktır (Ardzinba,
2010, s. 97).
Kaybolan tanrı mitleri ile doğanın yeniden canlanması yani baharın gelişi
arasında da bir bağ kurulabilir. Bu mitlerin baş kısımlarında konu edilen
verimsizlik, kısırlık, kıtlık gibi olumsuz durumlar kış ayları ile bağdaştırılırken, kaybolan tanrının geri dönüşü ile bolluk, bereket ve doğurganlık
gibi olumlu durumların ortaya çıkması baharın gelişi ile ilişkilendirilebilir.
Anadolu kökenli olan bir diğer mitos ise “Güneş Tanrısı’nın Kayboluşu” efsanesidir5. Güneş Tanrısı, Deniz Tanrısı tarafından kaçırılır ve Güneş Tanrısı’nın kayboluşu ile bir hava olayı olan don (ḫaḫḫima)6 bütün ülkeyi felce uğratır. Bu esnada Fırtına Tanrısı, Güneş Tanrısı’nı geri getirmesi için
diğer tanrılara başvurur. Ancak don gökyüzüne kadar yayılacağını bildirir.
Fırtına Tanrısı ile don arasında neler olduğuna dair bölüm kırık olduğu
için herhangi bir sonuç elde edemiyoruz; ancak metinin son kısmında yer
3
4
5
6
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Kelime için bkz. (Ertem, 1974, s. 92 vd.; Puhvel, 1991, s. 256; Ünal, 2007, s. 199).
Metnin ikinci versiyonu için bkz. KUB 33.4+IBoT 3.141, KUB 32.5; II=A I 14vd., KUB
33.6(+)7; III=B III; KUB 33.8; III=A IV 6vd. (CTH 324).
Metin için bkz. VBoT 58. Ayrıca bkz. (Neu, 1980, s. 181 vd.; Groddek , 2002, s. 120
dn.11; Neu, 2002, s. 316).
Kelime için bkz. (Ünal, 2007, s. 142).
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alan bir ritüel metninde7 Güneş Tanrısı ve Telipinu için yiyecek, içecek ikram edilip ve kurbanların sunulduğu açıkça belirtilmiştir. Mitosta yer alan
söz konusu bu ritüelin, insanların ve hayvanların hayatlarını etkileyen zor
hava şartlarının yaşatmış olduğu sıkıntıdan kurtarmak amacıyla yapıldığı kanısına varabiliriz. Belki de Fırtına Tanrısı, Güneş Tanrısı tarafından
sınanmak istenmiş olabilir. Başka bir deyişle, Fırtına Tanrısı’nın güneşin
yokluğunda ortaya çıkan sorunları çözmeye çalışması da bir diğer çıkarım olabilir (Martino, 2006, s. 105).
Telipinu’nun Kayboluşu ile Güneş Tanrısı’nın Kayboluşu mitoslarının ritüel kısımlarında yer alan ince/kaliteli yağ (Ì.DÙG.GA)8 serpilmiş yollar,
bal, kumaş ve tahıllar tanrıları kendi ülkelerine çekmek için sık sık hazırlanmıştır (Pecchioli Daddi & Polvani, 1990, s. 81; García Trabazo, 2002,
s. 123, 126). Bu gelenekle, yenilenen güçlerle dönen tanrıların halka
iyiliği, sağlığı ve mutluluğu kalıcı hale getirmesi amaçlanmış olmalıdır(Della Casa, 2010, s. 107). Kaybolan Tanrı motifli mitosların özellikle de
Telipinu’nun Kayboluşu mitosunun ritüel kısmında yer alan tanrının geri
döneceği esnada yürümesi için bir yolun bulunması sembolik eylemlerin
arasında yer almaktadır. Metinde yer alan “Bak, Tanrı Telipinu’nun senin
yollarına güzel kokulu ince yağ serptim. Tanrı Telipinu güzel kokulu ince
yağ ile serpilmiş yolda yürü9” ifadesindeki “güzel kokulu ince yağ10” ile
tanrının kaotik düzenden kozmik alana geçtiği bir yol anlatılmak istenmiş
olabilir.
Çift dilli (Hattice-Hititçe) olarak kaleme alınan ve ay tutulması, yağmur ile
fırtınanın mitolojik anlatımı olan “Gökten Düşen Ay Mitosu11”nda Fırtına
Tanrısı’nın adamı tarafından gerçekleştirilen bir ritüel bulunmaktadır. Ay
Tanrısı’nın gökten düşüşü, Fırtına Tanrısı’nın onun ardından yağmur ve
rüzgâr yollaması ve bu nedenle Ay Tanrısı’nın yaşadığı korku ve endişe
hakkında bir mit anlatılmaktadır. Fırtına Tanrısı’nın adamı ise ritüel için
gerekli olan tüm malzemeleri hazırlamaktadır. Bu mitosun ritüel kısmında, Fırtına Tanrısı’nın göndermiş olduğu yağmur, fırtına ile onun yarattığı korku ve endişe için sayıları giderek artan kaplardan bir sıvı içildiği,
kurbanlık kalın ekmeklerin de parçalandığı belirtilmektedir. Fırtına Tanrısı’nın adamı tüm kaplardan sıvı içerken hiç kimseden ses çıkmamasına
ayrı bir önem gösterilmektedir; çünkü ritüel metnine göre ses çıkarmak
yasaklanmıştır. Sonuç olarak mitolojinin son kısmında yer alan bu ritüel
psikolojik sıkıntıyı hafifletmek için uygulanan bir dini tören olarak düşü7
8
9
10
11

Ritüel kısmı KUB 36.44 IV 1-20 arasında yer almaktadır. Bkz. (Laroche, 1965, s. 87-88).
Kelime için bkz. (Ünal, 2007, s. 250).
Metin için bkz. KUB 17.10. Ayrıca bkz. (Hoffner, 1990, s. 16; Asan, 2014, s. 12-29).
Metin için bkz. KUB 17.10 öy.II 28’.
Metin için bkz. KBo 58.219; KUB 28.4; KUB 28.3; KUB 28.5; VBoT 73; KUB 48.61; KBo
62.92. Ayrıca bkz. (Arıkan, 1998, s. 163; Groddek, 2002, s. 150 vd.; Haas, 2006, s. 120-122).
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nülmektedir (Beckman, 1997, s. 566). Gökten düşen ay mitosundaki ritüel kısmında “Onun arkasından o Fırtına Tanrısı’nın şimşekleri, yıldırımları, bulutları, yağmurları (için) ayakta durarak 3? defa içer12” ifadesi yer
almaktadır. “Tanrı … için içmek” ya da “tanrı …’yı içmek” Hitit kült ifadesinin Hatti kökenli olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda bu ifade Hititlerin tanrılarına gösterdiği saygıyı belirten bir kült terimidir. Bu ifadenin
ne anlama geldiği birçok bilim insanı tarafından farklı açılardan değerlendirilmiştir. Ancak ağırlıklı olarak şu görüşler üzerinde durulmaktadır.
Birinci yorum “tanrı ruhunun ya da varlığının kült içkisi vasıtasıyla kral
tarafından içilerek tanrı ile temasa geçmek”, ikinci yorum ise “tanrının şerefine içmek”tir (Çoşkun, 1970 s. 90; Soysal, 2007, s. 731-737). Mitosta
geçen “Fırtına Tanrısı’nın şimşekleri, yıldırımları, bulutları, yağmurları
(için) içer” anlatımıyla Fırtına Tanrısı’nın öfkesini dindirmek, “Onun arkasından o Fırtına Tanrısı’nın korkuları ve endişeleri (için) 9 defa içer13”
anlatımıyla da korkunç bir şekilde gürleyen Fırtına Tanrısı’nın yaratmış
olduğu korku ve dehşeti içmek eylemi ile etkisiz hale getirmek anlatılmış
olmalıdır.
Fırtına Tanrısı ile yılan İlluyanka arasındaki savaşı konu edinen “İlluyanka Mitosu”, ilkbaharın gelişi ve doğanın yeniden canlanmasına işaret eden
Purulli bayramı kapsamında ritüel olarak gerçekleştirilmiştir14. Ritüellerin birçoğu insan ve tanrılar arasındaki yakınlığı temsil etmek üzere
oluşturulan çukurlarda canlandırılmıştır. Bu tür çukur ritüelleri “nekromantik” yani birer kehanet yöntemidir (Collins, 2002, s. 224-241). Bu tür
ritüellerin temelinde yeraltı dünyasının tanrıları ile iletişim kurmak ve bu
tanrıları insanlığın yaşadığı dünyaya çağırmaktır. Bir bakıma bu mitosta doğadaki bozukluk öldürülmesi gereken bir ejderha veya sürüngen ile
sembolleştirilmiştir (Arıkan, 1998, s. 164). Bu bilgiler ışığında bu mitosun
kült ve ritüel ile bağlantılı olduğu açıkça görülmektedir. Fırtına Tanrısı ile
İlluyanka arasında yapılan savaş, belki de ülkeye gerekli olan yağışların
sağlanması amacıyla yapılmış olabilir. Çünkü bu mitosta Nerik kentinde
yağmurların bitişi ve Dağ Tanrısı’nın yağmur dilemesi açıkça belirtilmektedir15. Sonuç olarak İlluyanka mitosunun mevsimsel yenilenme ritüeli ile
bağlantılı olduğu açıkça görülmektedir.
Telipinu’nun Kayboluşu mitosunda düzenlenen ziyafet anlatımını İlluyanka efsanesinde de görmekteyiz. Kiškiluša16 şehrinde İlluyanka, Fırtına
12 Metin için bkz. KUB 28.5(+) VBoT 73 III 6-8. Ayrıca bkz. (Kammenhuber, 1976, s. 48).
13 Metin için bkz. KUB 28.5(+) VBoT 73 III 10-11. Ayrıca bkz. (Kammenhuber, 1976, s.
48).
14 Metin için bkz.: KBo 3.7. Ayrıca bkz. (Arıkan, 1998, s. 163) (Katz, 1998, s. 324) (Ardzinba, 2010, s. 39).
15 Bkz. KBo 3.7, II 22, 25. Ayrıca bkz. (Laroche, 1965, s. 68-69)(Ardzinba, 2010, s. 40).
16 Şehir için bkz. (Monte & Tischler, 1978, s. 210).
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Tanrısı’nı yendikten sonra tüm tanrıları yardıma çağırmıştır17. Aslında bu
yardım çağrısının altında bir ziyafet daveti yatmaktadır. Bu ziyafette tanrıça İnara şarap dolu palḫi kapları, marnuwan birası ve walḫi içkisi sunmaktadır. Devam eden satırlarda tanrıça İnara bu sefer İlluyanka için bir
ziyafet hazırlamaktadır. Aslında bu ziyafetlerle anlatılmak istenen, tanrıları yatıştırmak ve tanrı ile insan arasında dostluk kurmaktır.
Telipinu’nun Kayboluşu, Güneş Tanrısı’nın Kayboluşu ve İlluyanka Mitosunda “mugawar” yani “dua” kelimesi oldukça sık geçmektedir. mugawar
kelimesi mugai- kökünden türetilmiş bir isim fiildir. Anlamı ise “(büyü
aracılığıyla bir tanrıyı) yardıma çağırmak, istemek, rica etmek, yalvarma,
dua etmek”tir18. mugawar ritüellerin amacı bir tanrıya yalvarmak, onun
iyiliğini, koruyuculuğunu kazanmak, kızgın tanrıyı onun yardımsever rolüne geri döndürmek ve tanrıyı bu rolüne devam ettirmeyi sağlamaktır
(Taracha, 2009, s. 77). Bu ritüeller de genellikle kızgın ve öfkeli tanrının
kaybolması hakkında mitler içermektedir.
3. Sonuç

Sonuç olarak mitoslar, toplumların manevi değerlerini, dünya görüşlerini ve inançlarını yansıtan öykülerdir. Böylece tüm mitolojiler inanç ve
ritüelden bağımsız düşünülemeyen hayatın her alanında görülen eylemler bütünüdür. Mitosların hep aynı süreler içinde yenilenen ritüellerden
oluşması onların sahip olduğu tartışmasız değeri doğrulamaktadır. İnsan
hayatının her döneminde görülen eylemlerden biri olan ritüeller, mitosların anlatımında oldukça önemli rol oynamış ve mitosların anlatımını ve
işlevselliğini güçlendirmiştir. Görüldüğü üzere mitoloji ile ritüel birbirinden bağımsız düşünülemeyen ve içinde din olgusunu da barındıran kozmik bir sistemdir. Bu sebeple toplumsal açıdan önemli bir görevi olan ve
dini yönden kutsal sayılan ritüeller mitolojinin ayrılmaz birer parçasıdır.

17 Metin için bkz. KBo 3.7 I 27; KUB 17.5 I 8.
18 Kelime için bkz. (Ünal, 2007, s. 456).
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MİMARLIKTA BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK MİTLER
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Öz: Mimarlık araştırmalarında ne üzerinde çalışacağımız sorusuna genel olarak şu
cevaplar verilebilir: Üretim, ürün, üretici, kullanıcı ya da metin. Mimarlık ve metin
arasındaki ilişki ise genellikle bir biçimde iletişimi ilgilendiren yanlar barındırmaktadır. Metnin yazılı ve sözlü iletişimi harekete geçirme hali, söz konusu iletişimin bilişsel, kişisel, grafik ve kitle iletişim açısından değerlendirilebilmesine imkân tanımaktadır. Bu çalışmanın amacı ise, metinlerin ele alınışında ve mimarlığın disiplinler
arası yönünün iletişim bilimleriyle ortaya konma çabasında mitsel anlatıların kullanılabilirliğini tartışmaya açmaktır. Mimarlık disiplini, kurduğu içsel ve dışsal ilişkiler ile
doğal bir iletişim biçimi olarak var olmaktadır. Tarih boyunca kaçınılmaz sanat olarak
nitelendirilen mimarlık, sosyal varlık olma niteliği taşıyan insanın zorunluluğu olan
iletişim ile benzer noktalar taşımaktadır. Kendi aralarında farklılık gösteren birçok
deneyimi tanımlayan iletişimin disiplinlerarası bir yapısı vardır. Altı ana yaklaşım
üzerinde incelenen iletişim çalışmalarında anlamların üretimi, değişimi ve yorumu
esasına dayanan yaklaşımların bir parçası olarak mitler, Barthes’ın anlamlandırma
düzeyleri yoluyla önerilmiştir. Her bilim dalı mitle ilişkili birçok kurama sahiptir. Mimarlıkta da mitle ilgili araştırmalar yapmak mümkün olmakla birlikte daima kültürle
ilişkilidir. 19. yüzyıl sonuna kadar dışlanan mitler üzerine çeşitli disiplinlerde yapılan
çalışmalar, antik dünyanın düşünce biçiminin bugün de devam ettiğini göstermiştir.
Bu nedenden hareketle mit konusunun yeniden gündeme taşınması ve tanımlanması
gerekli görülmüştür. Mit kavramı gündeme geldiğinde üzerinde çalışmaya yapmaya
en elverişli malzemeler elbette ki mitolojilerdir.
Sonuç olarak, tarihsel, toplumsal, anlamsal, kültürel ve dilsel zenginliklerle dolu mitlerin, önemli birer iletişim aracı olduğu düşünülmektedir. Mitsel metinler, mimarlık
ve iletişim disiplinlerinde ortak paydada ele alınabilir. Mimarlığın metinsel temsili
ise bu bağlamda bir yeniden düşünmenin ürünü olarak tekrar gündeme gelecektir.
Anahtar Kelimeler: Mimarlık, İletişim kuramları, mit, anlatı, metin okuma
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MYTHS AS A COMMUNICATION TOOL IN
ARCHITECTURE

Abstract: The following answers can be given to the question of what we will work
on in architectural research: Production, product, producer, user or text. The relationship between architecture and text often involves aspects of communication. The
motivation of the written and verbal communication of the text allows the communication to be evaluated in terms of cognitive, personal, graphic and mass communication. The purpose of this study is to discuss the availability of mythical narratives in
the study of the texts and in the attempt to put forward the interdisciplinary aspect
of architecture with the communication sciences. The discipline of architecture exists
as a natural form of communication with the internal and external relations it establishes. Historically, architecture, which is considered as inevitable art, has similar
points with the communication which is the necessity of the person who is the social
entity. Communication has an interdisciplinary structure which defines many different experiences among themselves. Communication studies were examined through
six main approaches. Mythical meaning which recommended through Barthes’ level
of interpretation has been studied. Each science has many theories related to myth.
As well as, it is possible to do research on myth in architecture, it is always related to
culture. Studies carried out in various disciplines on myths excluded until the end of
the 19th century showed that the way of thinking of the ancient world still continues
today. Thus, it is considered necessary to carry the issue of myth to the agenda and
to define again. Mythologies are the most favorable materials to work about myth.
As a result, myths which are full of historical, social, semantic, cultural and linguistic richness are thought to be important communication tools. Therefore mythical
texts can be discussed in the common denominator in the disciplines of architecture
and communication. In this context, the textual representation of architecture will be
re-introduced as a product of a rethinking.
Keywords: Architecture, communication theories, myth, narrative, text reading
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1. Giriş
Kaçınılmaz sanat olarak tanımlanan mimari, insan elinin dokunmadığı
çıplak doğada değilsek, uyanık olduğumuz her anda birlikte yaşadığımız
sanattır (Roth, 2015, s.19). Mimarlık gibi iletişim de, insanın sosyal bir
varlık olma özelliği nedeniyle kaçınılmaz olarak var olmuştur. Bu nedenle
iletişim, herkesin bildiği, deneyimlediği bir kavramdır. Ancak, az sayıda
insanın tatmin edici bir şekilde tanımlayabildiği bir insan hareketidir.
Aynı zamanda iletişim, insanın biyolojik bir varlıktan sosyal bir varlığa
dönüşümünü sağlayan önemli bir unsurdur. İletişim, üzerinde çalışmak
için uygun şartlara bulundurur ancak multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir (Fiske, 2015, s.71-72).
Mimarlığın bilgi alanı tüm tarihsel süreçlerle ilişkilidir. Mimarlık bilgisini
oluşturan düşünsel ve pratik yanlar, kolayca tanımlanamayan ve sistematik hale getirilemeyen belirsiz bir karaktere sahiptir (Özdemir, 2015, s. 9).
Çünkü her türlü nesne, konu, kavram ve şahıs mimarlık düşüncesinin konusu dahilinde ele alınabilir. Her fenomen bir düşünce sorunsalını oluşturuyorsa, her türlü düşünce mimarlık konusu olabilir (Durmuş, 2014,
s. 264). Bu çalışmada ise mimarlığın disiplinlerarası ilişkiler kurabilme
yönü iletişim bilimleri ve mitoloji ile tartışılmıştır.
İletişim araştırmalarına başlarken temel olarak üç malzeme konu edilmektedir: üretim, izleyici veya metin (Narin, 2013). Mimari bir araştırmada benzer bir cevap seti öne sürmek gerekirse; ürün, üretim aşaması,
üretici, kullanıcı veya metin demek yanlış olmaz (Şekil 1).

Şekil 1. Mimarlıkta Genel Olarak Çalışma Konularına Yaklaşımlar

Düşünce ve uygulama alanlarında çalışmalar gösteren mimarlık disiplini içinde uygulamacı yönü ağırlıklı olarak gerçekleştirilmektedir. Buna
rağmen düşünsel yönünü temsil eden mimarlıkta metin çalışmaları son
zamanlarda görünürlük kazanmıştır. Mimarlık ve metin arasındaki ilişki
genellikle iletişimin özelliklerini içerir. Yazılı ve sözlü iletişimi aktive eden
metnin doğası, iletişimin bilişsel, kişisel, grafik ve kitle iletişimi açısından
değerlendirilmesini sağlar (Durmuş Öztürk ve Irapoğlu, 2017, s. 33).
Bu çalışmanın temel amacı; metinler özelinde mitsel anlatıların, görsel735
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lerin, filmlerin, şiir veya tiyatro oyunlarının anlam çalışmalarında kullanılabilirliğini ve mimarlığın disiplinlerarası yönünü iletişim bilimleriyle
ortaya koymanın imkânlarını tartışmaktır.
Mimarlık disiplini, olağan rutininde iç ve dış ilişkiler ile bir iletişim biçimi
olarak var olur. İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren, temel insan faaliyetleri için önemi açısından iletişim ve mimarlık disiplinleri için ortak
bir ortaya çıkış ve gelişme sürecinden bahsetmek mümkündür (Durmuş
Öztürk ve Irapoğlu, 2017, s. 33). Mimari ile kurulan ilişkinin fenomenolojik bir düşüncesi, mimari objelerin işlev özellikleriyle kabul edilirken bile
mimarlığın iletişim kurma özelliğinin deneyimlendiğini söylemektedir
(Eco, 1997, s. 174). Bu nedenle ister düzanlamı isterse yananlamı ile ele
alınsın mimarlığın her zaman çevre ile iletişim kurduğu düşünülmektedir.
2. İletişim ve İletişim Çalışmaları

15. yüzyıldan bu güne kadar kullanılan iletişim sözcüğü, Latince’deki
communicatio ve Batı dillerindeki communication sözcüğünün eşdeğeri
olarak Türkçede kullanılmaktadır. Sözcüğün kökeni Latince communis
sözcüğünden gelmektedir (Williams, 2007, s. 88). Communis sözcüğünün
“ortaklaşa gerçekleşen” anlamı, iletişimin köken olarak sadece iletileri
aktarmaktan daha çok, toplumsal olarak bir etkileşimi içerdiğine dikkat
çekmektedir (Zıllıoğlu, 2007, s. 22).
“Bugün iletişim sözcüğü, kendi aralarında oldukça farklılaşan birçok deneyimi, pek fazla ayrım yapmaksızın tanımlar. Böylece iletişim birçok alanı kapsayan özellik taşır. Şirket iletişimi, pazarlama, reklam, radyo, gazete,
televizyon gibi iletişim araçları ve psikoterapi gruplarına kadar uzanan
birçok alan bunlara örnek oluşturur. İki kişi arasındaki söyleşi, roman,
reklam spotu, film veya tiyatro oyunu da iletişim olabilir. Aynı zamanda
birbirine bağlanmış iki bilgisayar arasında bilgi alışverişi, kurumlar arasında gerçekleştirilen bir ekonomik aktarım da iletişimdir. Ve hatta beyin
hücrelerinin yapısı veya iki birey arasında gerçekleşen genetik aktarım
da iletişim terimleriyle ifade edilebilir” (Bourse ve Yücel, 2012, s. 1). Bu
kelimenin kapsadığı anlamların bolluğu rastgele değildir. Dolayısıyla iletişimin kendi içinde, günlük yaşamın bir “açıklayıcısı” durumuna geldiği
söylenebilir. Bunun nedeni şüphesiz iletişimin yaygınlığından kaynaklanan kavram belirsizliğidir. Sonuç olarak, iletişimsel bileşimden kaçmak
imkânsızdır (Bourse ve Yücel, 2012, s. 1).
İletişim araştırmalarında yer alan yaklaşımlar; çizgisel, sosyo-psikolojik,
toplumbilimsel, ana akım, dilbilimsel-göstergebilimsel, siyasal ekonomik-kültürel ve değişimci yaklaşımlar olarak incelenebilir (Şekil 2) (Tekinalp ve Uzun, 2013).
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Şekil 2. İletişim Çalışmalarında Yaklaşımlar

Pratik amaçlarla başlayan iletişim çalışmaları, psikoloji ve sosyolojideki
gelişmelerle beslenmiştir. Pozitivizm ve ampirizme dayanan çizgisel yaklaşımlarda iletişim bir süreç halinde gerçekleşir; kaynak tarafından kodlanan mesajlar belirli bir kanal üzerinden hedef kitleye iletilir ve bu kişiler de öyle ya da böyle etkilenir varsayımları üzerine kuruludur (Fiske,
2015, s. 77; McQuail ve Windahl, 2010, s. 20).
İnsanların dış uyaranlara nasıl tepki gösterdiği ile ilgilenen sosyal psikoloji, aynı koşullarda tüm insanların aynı şekilde tepki göstermediğini, ancak çoğu insanda ortaya çıkacak tepkileri tanımlayan davranış kalıpları
geliştirdiğini belirtmektedir (Yazgan İnanç ve Yerlikaya, 2013, s. 1). Sosyo-Psikolojik Yaklaşımlar ise, genel olarak iletişimi doğrusallıktan uzaklaştırmakta ve sosyal yapı ve insanlarla sosyo-psikolojik durumları bağlamında ilgilenmektedir. İletişimde etki konusuna odaklanan bu çalışmalar,
güdü, algı, tutum ve propaganda gibi kavramları ele almıştır (Tekinalp ve
Uzun, 2013, s. 72).
İletişim araştırmalarında sosyolojik bakış açısının gerekliliği üzerine,
etki çalışmalarını gerçekleştiren Halloran’a göre, toplumbilimsel yaklaşımların özellikleri ise şu şekildedir: mesaj, sosyal süreçlerden bağımsız
hareket etmez. Gönderen ve alıcı arasında genellikle birbirine bağımlı,
karşılıklı ilişkiler vardır. Bu ilişki çoğu zaman dolaylıdır ve mesaj diğer
grup üyeleri arasında çoğalır. İletişim sürecine katılanların pozisyonları
arasındaki ilişki var oldukça iletişim tesadüf değil, oldukça karşılıklıdır
(Erdoğan ve Alemdar, 1990, s. 158). 1960’lardan bu yana en çok tutum
değişikliği kavramı ele alınmıştır. Anaakım iletişim çalışmalarında ise,
iletişimde algı, tutarlılık, uyum ve denge üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara göre, bireyler, mesajların içinde inançlarını ve
davranışlarını destekleyen mesajlar ararken karşıt olanlardan kaçınmaktadırlar (Erdoğan ve Alemdar, 1990, s. 70).
Saussure’a (1998, s. 46-111) göre dil, kavramları tanımlayan bir göstergeler dizgesidir. Genel psikoloji ile bağlantılı bir bilim alanı olarak göstergelerin toplumsal yaşantısı içindeki edindiği yeri inceleyen, gösterge737
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bilimden söz edilebilir. Dilbilim, genel nitelikli olan göstergebilimin bir
parçasıdır. Yazı ya da ses olarak bir sözcüğün veya somut bir ögenin kendisi dışında başka bir şeyi göstermesi o sözcüğün ya da ögenin gösterileni
olarak adlandırılmaktadır. Sözcüğün veya ögenin kendisi ise gösterendir
(Kayaalp, 2006, s. 107). Bu gösterge sisteminin çalışır bir yapı olabilmesi
için iletişim unsurları arasında sosyal, kültürel, dilsel ortaklıklar olmalıdır. Göstergebilimin temel konusu iletişim bilimlerinin de konularından
olan dilsel ve dil dışı her anlamlı bütünü içeren dizgelerin birimi olan
göstergelerdir (Fiske, 2015; Rifat, 2005). Göstergenin kendisi, göstergeler tarafından düzenlenen kodlar veya sistemler ve kültür göstergebilim
çalışmalarının üç ana alanıdır. Göstergebilim metne odaklanır ve alıcı terimden daha çok okuyucu terimini kullanır (Fiske, 2015, s. 122-123).
Özünde nesnelerin, olayların, insanların ya da şeylerin izole olmadıkları,
bunların parçası oldukları daha geniş bir çerçeveden anlaşılmaları gerektiği inancı olan yapısalcılık; artık dilsel işlemin ve işleyişin ötesinde
herhangi bir sabitlik bulunmayan, tamamıyla belirsizlikle tanımlanan bir
evrende olduğumuz iddiasını öne süren ve gerçekliğin metinsel olduğunu
öne süren post-yapısalcılık; anlamsal göreceliğin en üst seviyeye ulaştığı
postmodern düşünce dilbilimsel-göstergebilimsel yaklaşım dâhilinde ele
alınmıştır (Mutlu, 2017, s. 140-141).
Siyasal ekonomi, geniş bir perspektiften, sistemin çalışma biçimini ve bu
çalışmanın belirleyici sonuçlarını inceler. Belirli tarihsel üretim biçimine
değinen bu yaklaşımlar farklı üretim örgütlenmelerinin farklı dağıtım kalıpları üreteceği üzerinde dururlar (Erdoğan ve Alemdar, 2005, s. 269).
Siyasal ekonomik yaklaşımda eleştiriler, kapitalist ekonomik düzene ve
siyasal sisteme yöneltilmektedir (Tekinalp ve Uzun, 2013, s. 162). Kültürel yaklaşımların temeli, sosyal koşulların yarattığı sorunlarda ve bu
sorunların incelenmesinde yatmaktadır. Frankfurt Okulu ve kültür endüstrisi, bilinç endüstrisi ve İngiliz Kültür Okulu kavramları bu yaklaşımda yer almaktadır. Küreselleşme problemleri, iletişim dengesizliği ve
yeni düzen yaklaşımları dijital gelecekte yaşanacak problemler ve bunun
yanında medyanın baskı kurma olanaklarını açığa çıkaran çalışmalar bu
yaklaşımlarla ortaya çıkmıştır (Tekinalp ve Uzun, 2013).
Sonuç olarak iletişimde anlam çalışmalarının dilbilim ve göstergebilim
uzantılı çalışmalar ile başladığı görülmektedir. Metinler üzerinden niyeti
sorgulayan ve görünürde olmayan anlamlar üzerinde çalışan göstergebilim, mimarlık epistemolojisinin üretilmesi konusunda yapılan çalışmalarda da başvuru noktası olmuştur (Boudon, 2015, s. 8-10). Bu nedenle
bu çalışmanın en önemli dayanak noktalarının iletişimde dilbilimsel ve
göstergebilimsel çalışmalar olduğu kabul edilmelidir.
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3. İletişimde Anlamlandırma Aracı Olarak Mitler
İletişim çalışmalarında anlamlandırma konusu dilbilimsel-göstergebilimsel yaklaşımlar kapsamında ele alınmıştır. Göstergebilim, inceleme alanı
anlam üretimi olan disiplinler ötesi bir çalışma alanıdır. Anlam ise herhangi bir metin, amblem, logo, sembol, imge, fotoğraf, bina veya reklam
bildirisinde ortaya çıkabilir (Parsa ve Olgundeniz, 2014, s. 89).
Saussure’un göstergebilim alanındaki yaklaşımları, yalnızca göstergelerin nasıl çalıştığını anlamaya yöneliktir. Dilsel sistemi ve onun ifade ettiği
gerçeklikle ilişkisini vurgulamıştır (Fiske, 2015, s. 127). Bu nedenle, okuyucunun ve okuyucunun bulunduğu sosyo-kültürel durumların değişken
olabileceğini ve bu durumlar dikkate alınarak sistemin incelenmesi gerektiğini söylememiştir.
R. Barthes ise, anlamın yazar-okur-metin arasında gelişen bir süreç olduğu, etkileşimci anlam düşüncesinin analiz edilebileceği bir sistem geliştirmiştir (Fiske, 2015, s. 181). Barthes’a (2014, s. 183-186) göre, göstergesel
dizge, yani dil üzerinde çalışan Saussure, gösterileni kavram, göstereni ise
ruhbilimsel türden sessel bir imge olarak tanımlamıştır. Kavramla imgenin bağıntısı ise gösterge ya da somut kendiliktir. Bu göstergesel yaklaşımı ise anlamın olumsallığını yitirdiği geriye sadece düzanlamın kaldığı
biçimsel bir yaklaşım olarak görmektedir.
Barthes’ın kuramında anlamlandırmanın iki düzeyi yer almaktadır. Düzanlam, yananlam, mit, simge, eğretileme, düzdeğişmece kavramlarından
oluşmaktadır (Fiske, 2015, s. 181-195). Bu kavramlardan mitleri, Saussure’ün öne sürdüğü gibi gösteren, gösterilen ve göstergeden oluşan üç
öge ile ele almıştır. Ancak burada mitler önceden var olan bir göstergesel
zincirin devamı olarak kurulmuştur. Bu nedenle mit, ikincil bir göstergesel düzendir (Barthes, 2014, s. 183). Birinci sistemde yer alan göstergesel
zincir, mitin göstereni olmuştur. Barthes birincil göstergesel düzene dilin
objesi, ikincil düzene, yani mite, meta-dil adını vermiştir (Özdemir, 2015,
s. 29) (Şekil 3).

Şekil 3. Barthes’ın Mit Çözümlemesi (Barthes, 2014, s. 184)
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Barthes’ın iki düzeyden oluşturduğu sistemde düzanlam birinci düzeyde
yer alırken yananlam ve mitler anlamlandırmanın ikinci düzeyinde yer
almaktadır (Fiske, 2015, s. 186) (Şekil 4).
Anlamlandırmanın birinci düzeyi, Saussure’ün ele aldığı düzanlamsal düzeydir. Bu düzeyde, gösterge ile gösterge arasındaki ilişki ve göstergenin
dış gerçekliğe referansla göstergenin ilişkisi açıklanmaktadır. Düzanlam,
göstergenin açık anlamını ifade eder (Fiske, 2015, s. 181). Göstergenin
işlediği üç yoldan biri olan yananlam, anlamlandırmanın ikinci düzeyinde
betimlenmektedir. Anlamların öznellik ve öznelerarasılık özelliği bulunan yananlamda, yorum yorumlayıcıdan ve etkilediği nesne ya da göstergeden etkilenir. Bu sistemde yananlamdaki en önemli öge gösterendir. İlk
düzeyde yer alan gösteren yananlamın göstergesidir (Fiske, 2015, s. 182).

Şekil 4. Barthes’ın Anlamlandırma Düzeyileri (Fiske, 2015, s. 186)

Anlamlandırmanın ikinci düzeyinde yer alan ikinci unsur ise mit üzerinden şekillenmiştir. Burada, herhangi bir işaret veya işaret setine (madde,
davranış, davranış serisi, jest, görsel, stil, sosyal durum, vb.) genel kültürel anlam yüklendiğinde, mitsel anlam ortaya çıkmaktadır (Erdoğan,
2011, s. 239; Fiske, 2015, s. 184-185). İşaret (gösterilen) biçim, geniş anlam (gösterilen) ise içerik olmaktadır. Mit, bunları gerçekte olduğundan
daha farklı gösterir, detayları ortadan kaldırır ve görünüşe göre öyleymiş
gibi gösterir. Böylece mit, kültürel anlamı doğallaştırmaktadır (Erdoğan,
2011, s. 239).
Barthes’ın kültürel etmeleri ele alınarak ortaya attığı mit çalışması, göstergebilimde dolayısıyla iletişimde anlamlandırma probleminde önemli
bir yerde bulunmaktadır. Bu nedenle iletişimde göstergebilimsel-dilbilimsel çalışmalar, mimarlıkta yapılan anlamsal çalışmalar için kavram
ve konu sağlama potansiyeli taşımaktadır. Üzerinden ikincil anlamların
tartışıldığı mit konusu metinsel bir çalışma yapmak için ele alındığında
mitolojik metinler başvurulabilecek kaynaklardır.
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Şekil 5. İletişim-Mimarlık-Mitoloji Disiplinleriyle Metinsel Çözümleme Olanakları

Mimarlığın içinde mitler bulunduğu gibi mitlerde de mimari ögeler bulunmaktadır. Mitlerin; anlatımı vurgulamak, zenginleştirmek ve gerçekliğini hissettirmek için sıklıkla kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca mitlerin
sanıldığı kadar ilkel medeniyetlerin ürünü olmadığı sistemli düşünüş
biçimlerinden anlaşıldığı gibi, mitsel metinlerde belirtilen yapı sistemleri, binalar, yapı birimleri, kent gibi medeniyete işaret eden mimari referanslardan da anlaşılmaktadır. Bu nedenle yer, yapı, kişi, nesne içeren
mitolojik anlatılar, mimarlık ve mit ilişkisi üzerinden detaylı olarak ele
alınabilecek niteliktedir.
4. Mimarlık ve Mit İlişkisi

Yunanca’da mythos, uydurulmuş söz anlamına gelmektedir. Eski Yunan’a,
Platon’a göre sözün üç karşılığı vardır: mitos, epos ve logos (Erhat, 2007,
s. 5). Ölçülü söz anlamındaki epos ve gerçeği dile getiren söz anlamındaki logos’a karşı mit ya da mitos, olağanüstü kahramanlıkları ve doğaüstü güçleri anlatan hayal ürünü sözdür. İlkel insanların dünyayı ve evreni
açıklama gereksinimlerinden doğan mitler; pratikle denenemeyen, bilgi
öncesi ve dışı olarak ve inanç alanının kapsamı içinde değerlendirilmektedir (Hançerlioğlu, 2004, s. 266). Kozmolojik ve antromorfik temalar ve
bunların sembolik anlamları, ilkel kültürlerin kazanılmasında belirleyici
olmuştur. Bunlar, insanın varlığını, toplumla olan bağları ve evrendeki konumunu desteklemişlerdir (Tanju, 1997, s. 1257).
Mimarlık ve mit arasındaki ilişki, insanlık tarihi kadar eskidir. Bu ilişki, ilkel insanın doğa ile kurduğu ilişkilerin, onu algılayış şeklinin, deneyimin ve
eylemlerin bir sonucu olarak çevresini yeniden yaratma sürecinde model
olarak kullanılmasından doğmaktadır. Platon’dan başlayarak, doğadaki her
şeyin mükemmel doğanın kabulüne dayanan sayısal veya geometrik kurallarla düzenlenmesi ve dolayısıyla sanatın bu gerçeği taklit etmesi gerektiği
fikri, mimarlık için de geçerli bir yaklaşım olmuştur (Eyüce, 2018, s. 13).
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W. R. Lethaby (1892, s. 19-20) mimarlığın makrokozmosun bir yansıması
olduğunu ve gerçek-dünya mimarisinin sembolizminin hikâyelerde, mitlerde ve folklorda betimlendiğini aktarmıştır. Mimarlık kuramının önemli
isimlerinden olan Lethaby (1892) geçmiş deneyimleri geleceğe aktarırken, gerçeğin mitopoetik (amaçlı ve bilinçli mit üretimleri) yönlerini deşifre etmiştir (Eyüce, 2018, s. 14). Kozmik düzen ile insan eliyle yapılan
yapılar arasında bir ilişkinin veya bir tepkinin varlığını ve çağlar boyunca
mimarlığa etkisinin görmezden gelinemeyeceğini savunmuştur. Rönesans’ta bile ideal kent planı tasarımlarında etkin olan Platon’un dairesel
planlı ideal kenti, aslında mitolojik evren algısının ve geometrisinin bir
yansımasıdır (Eyüce, 2018, s. 14-15).
20. yüzyılın başından beri, arkaik tasarım yöntemlerini bir kenara bırakarak yeni bir mimarlık anlayışı benimsenmiştir. Modern mimari tamamen
rasyonel, işlevsel ve seküler bir yaklaşım sergilemiştir. 60’ların sonunda
eleştiriler alan bu yaklaşım, daha sonra kendisi de bir mite dönüşecek
olan Pruitt-Igoe konutlarının dinamitlenmesiyle, Modern Mimarlığın
düşünce yapısı ve mekân anlayışının tümüyle sorgulanmasına neden olmuştur. Modern mimarlık düşüncesinin biçim-işlev odaklı anlayışı yerine
biçim-anlam ilişkisi ön plana çıkmıştır. Mimarlıkta anlam sorgulanması,
mimarlığın antik kökenlerini araştırmaya ve unutulmuş ya da reddedilen
mitlerin yeniden canlanmasına yol açmıştır (Eyüce, 2018, s. 3).
Segal’e (2012, s. 10) göre her bilim dalının mitle ilgili birçok teorisi vardır. Mimaride, mit hakkında araştırma yapmak mümkündür, çünkü mit
her zaman kültürle ilgilidir. Doğa ve unsurları mimarlığın karar alma ve
uygulama mekanizmasını her zaman etkilemiştir. Tüm bu etkilerin kaynağı, insanlığın modernist düşüncenin gerekliliklerini yerine getirirken
bile geride bırakamadığı, örtük dahi olsa, geçen zamanla beraberinde günümüze getirdiği mitik düşüncelerin mimarideki yerini hala korumasıyla
sağlanmaktadır (Eyüce, 2018, s. 13-20).
Her ne kadar sözlü anlatıların tarihsel olarak ne kadar gerisinde olduğu
bilinmese de, mitos kavramının kullanımı M.Ö. 5. yüzyılın ortalarından
bu yana gözlemlenmiştir (Fowler, 2011, s. 45). Bilim ve bilgi üretiminin
üstünlüğünün benimsenmesiyle birlikte, rasyonel düşünce ve mantığı
temsil eden logos, uydurulmuş söz anlamına gelen mithos’a karşı geçerli
bir hale gelmiştir (Hançerlioğlu, 2004, s. 226). Ancak, 19. yüzyılın sonuna
kadar dışlanan mitler, çeşitli disiplinler tarafından yeniden incelenmiştir.
Bunun üzerine antik dünyanın düşünce biçiminin bugün de devam ettiği
anlaşılmıştır. Bu neden, mit konusunun da gündeme taşınmasını ve yeniden tanımlanmasını gerekli kılmıştır (Eyüce, 2018, s. 8). Bilimsel çalışmalarda ortaya çıkan değişimler sonucu kabul gören görüşlerin artçılarına
mimarlıkta ve mit çalışmalarında verilen tepkilerin ve ortaya çıkan etkilerin, doğal olarak, benzer süreçlerden geçtiği görülmektedir.
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5. Sonuç
Arka planda kalan anlamlara ek olarak, geçmişin farklı bakış açıları ve
yorumlarla yeniden inşasını da içeren yeniden okuma ve anlamlandırma
çalışmaları, bir çok disiplinde görüldüğü gibi mimarlıkta ve iletişimde
de öne çıkmaktadır. İç problemlerin ötesinde mimarlık, diğer disiplinlerden toplanan kavramlar ve konularla da ilgilenmektedir (Durmuş ve Gür,
2017, s. 108). Bu nedenlerden dolayı, gelecekteki çalışmalar, iletişim bilimlerinin anlamı bağlamında mimarlığın yeniden okunma ihtimallerini
sorgulamak için bir okuma önerisi sunabilir. Mit kavramı gündemdeyken,
üzerinde çalışılacak en uygun materyaller elbette mitolojilerdir. Bu nedenle mitolojik anlatılar, bu çalışmalar için materyal olma potansiyeline
sahiptir.
Sonuç olarak, tarihi, sosyal, anlamsal, kültürel ve dilsel zenginliklerle dolu
mitlerin önemli iletişim araçları olduğu düşünülmektedir. Mimarlık ve
iletişim disiplinlerinde ortak paydada ele alınabilir özellikte olan mitler
ve mitsel metinler ile yeniden okuma çalışmaları gerçekleştirilebilir niteliktedir. Bu bağlamda, mimarlığın metinsel temsili, yeniden düşünmenin
bir ürünü olarak tekrar gündeme getirilecektir.
Açıklama: Bu çalışma yazar tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Bölümü’nde Doç. Dr. Serap DURMUŞ
ÖZTÜRK danışmanlığında tamamlanmış olan “Mitolojik Analiz ve İletişim
Bilimi Üzerinden Mimari Bir Okuma” (2019) başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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Öz: Euripides’in Medea başlıklı oyunu, Medea oğullarını, yani Jason’un geleceğe olan
uzantılarını, öldürdüğü için yazıldığı dönemdeki pek çok normatif yapıyı sorunsallaştırır. Bu durum, eleştirmenler için açıklaması zor bir detay olagelmiştir. Feminist
eleştirmenler, kendini, bilen özne uzamına koyduğu ve ataerkil sistemin normlarını
tanımadığı için, Medea’yı bu yapıyı içerden tahrip eden bir figür olarak almışlardır.
Medea kendi öznelliğini, kendini ikincil bir konuma koymadan ama kendini Braidotti’nin kastettiği anlamda göçebe ya da sürgün konumuna taşıyarak ifade eder. Dahası, büyü bilir, yani diğerlerinin bilmediği bir şey üzerinden kendini güçlü kılar. Bu
çalışma Medea’yı güçlü bir öznellik olarak alıp yücelten feminist okumalardan ayrılır
ve onun öldürme eylemini, materyal gerçeklikten ziyade bir düşünce deneyi olarak
alır. Bu bildiri, yukarıda açıklanan detaylar ışığında, Medea’nın ihlallerinden dolayı,
oyunun bir düşünce deneyi olduğunu, varsayımsal bir dil kullanarak tersine çevrilmiş bir antropoloji sunduğunu savunur.
Anahtar Kelimeler: Medea, Euripides, hicivci söylem
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EURIPIDES’S MEDEA:
A SUBVERSIVE THOUGHT EXPERIMENT

Abstract: Euripides in Medea (431 BC) problematized many of the normative patterns by making the protagonist Medea kill her sons, Jason’s metonymic extensions.
This is a very problematic situation to account for, for the critics. Feminist critics have
taken Medea as a subversive figure who positioned herself in the space of the subject
who knows and who refused to yield to the norms of patriarchy. She asserts her agency without putting herself in a subordinate position by translocating herself into a
self-inflicted exile or a nomadic (in Braidotti’s sense) status. Moreover, she practises
magic, that is, she empowers herself through something the others do not know. This
paper departs from other feminist readings of the text, which elevate her as an empowered agent but it takes her act as a subversive thought experiment rather than a
possibility in material reality. She is the ‘exotic other’ for the locals. This paper argues
that the play looks at ‘what it might have been’ rather than ‘what it is/ it should be’
and offers a reversed anthropology through Medea’s transgressions.
Keywords: Medea, Euripides, satiric discourse
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1. Introduction
Mythological stories are important in keeping the shared cultural memory alive in an aesthetic dimension and it is usually the duty of women, especially the mothers, to pass the stories from one generation to the next.
Although, in the ancient times, there were bards reciting these stories
in the presence of the crowd, in the domestic sphere these stories and
their messages were perpetuated through the mothers. They became a
tool to revitalise and keep intact the shared cultural memory and to remain connected to the past. In such a context, women have been regarded
as storekeepers of memory (Neubauer and Ryan 6) and their narratives
have acted as a medium of temporal continuity. Another function these
mythological stories fulfilled was to consolidate the cultural mechanisms
by encoding the commonly held gender identities and markers in their
stories in the audiences, particularly the younger generations.
2. Euripides’s Medea

Euripides’s Medea problematizes such a correlation between women and
their function as the stabiliser and storekeeper of the shared cultural
memory. There are different reasons for why it puts into trouble the functions attached to women. The first reason is that the story of a victimised
woman in a patriarchal community is offered through her gaze. In her account, Medea manages to make us look at her story through her vantage
point and we cannot antagonise her although she murders many people.
Although the playwright is male, it is interesting that he chooses to give
an account of the events also from the woman protagonist’s perspective.
By doing so, he creates multilayeredness or at least a double discourse,
which speaks on different layers. In fact, what the playwright does is to
open a new space of signification by empowering a traditionally repressed
figure or by voicing the unvoiced. For his time, this was a radical reversal
and there was no way for him to enable her to sort out her predicament
though negotiation. The only way out for Medea was witchcraft, which we
might regard as science or knowledge today. It was also an act of thinking
the unthinkable or a kind of subversive thought experiment on the side of
the playwright. Thus, the play speaks through a hypothetical language of
“what it might have been” and offers a reversed anthropology.
Another reason why the play is subversive is that Medea cleverly reverses
the traditional binaries and offers her own alternative to the prevailing
binarism. She refuses to feminise herself in a subordinate position. It is
possible to extend this list of reasons why the play becomes subversive of
the patriarchal taken for granted notions and their binarism. How about
the woman who recites this story in the domestic sphere? How about the
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psychodynamics that was triggered in the minds of her audiences, who
were mostly women in the old times? These are huge questions to be
answered and there might be myriad answers to them, however, each of
these answers problematizes the above-mentioned role of women as the
storekeepers of shared cultural memory, which has been recorded, most
of the time from a patriarchal viewpoint.
Women’s function as cultural storekeepers through story telling also implies that they have the potential to add between-the-lines-messages to
the text or their existence in these texts becomes a reference to their discrimination and marginalisation most of the time. Euripides’s Medea is
such a text where there is double discourse within/behind the first text.
In the surface/first text, the play announces that it tries to teach a lesson, however, in the second text, by giving insight into what Medea feels
it becomes subversive. Thus, the text bears within itself another text that
relates to the historical and social context of the play. The second text
is quite informative about the pains suffered by women, the subordinate
position they are located in and the possible consequences that might follow if they do not submit to the patriarchal dictates:
Medea’s painful awareness extends dramatically from her
personal situation to the wider and tragic social condition in
which women are placed: discrimination, suffering, deprivation, oppression all gain meaning once they are thoroughly
acknowledged. What is left is a deep sense of injustice expressed by a merciless statement… (Pasquali 22)

After helping Jason in getting the Golden Fleece, and betraying her family
and land, Medea married Jason. Now they live in Corinth without enjoying
its civic rights unlike its natural citizens. Both of them are outsiders to
Corinth but Medea is marginalised twice: for being from another community and also for being a woman. She is also different from the Corinthian
women as she does not have civic rights. In such a context, she says:
My story, though, is not the same as yours.
You have this city and your father’s homes
and advantage in life and company of friends.
Bereft of my city, I am humiliated by the man
Who stole me from a foreign land.
I have no mother, no brother, no kin
to shelter with away from this disaster. (Medea 252-258)

When the play opens, we find Medea in reverie as she has learnt that Jason has been betraying her and is about to marry the Princess, Glauce,
Creon’s daughter. She says, “Oh! Misery, I’m miserable in my troubles.
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Oimoi! I wish I were dead” (97-98). She has no one to turn to:

Exiled in a hostile world that wants to get rid of her as quickly
as possible, alone with her wild disposition and the terrible
nature of a proud woman, the untamed granddaughter of the
Sun God clearly and painfully recognises that she does not
possess anything but the memory of what, in order to turn
her husband into a hero, she has destroyed inside herself.
(Pasquali 21)

The Chorus women sympathise with Medea but advise that she should
put up with the situation. Their account of the predicaments women suffer in this patriarchal community also indicates how they find solace in
their learned misery of submission. They take what Medea goes through
as part of their destiny as women. On the one hand, Medea gives a list of
things she had to suffer for Jason’s sake, on the other hand she makes references to what women suffer for being women:
I know well, the one who was everything to me
has turned out to be the worst of men, my husband.
Of all who live and can think,
we women are the most miserable species:
We must buy a husband with abundant goods
and, an evil even more hurtful than initial purchase,
take him as master of our body. That
is the greatest challenge, whether we win a bad husband
or a decent one. Divorce ruins a woman’s reputation,
nor is it possible to refuse a husband.
Without instruction at home, you must be a prophet
to understand new habits and custom,
and what sort of bedmate you will need to manage.
If we do a good job with that and a husband
lives with us without protesting the marriage yoke,
then our life is enviable. If not, better to die.
When those at home annoy a man,
he leaves, ending his heart’s distress
by turning to a friend or companion,
while we women must look to one soul alone.
They say that we live a life in the house
without danger, while they fight with spears.
They think wrongly. For I would rather stand
in the line of battle three times than give birth once.
(Medea 228-251)
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Medea is rather different from the Corinthian women and her attitude is
far from being submissive. She is different from them as she is not ready
to give up her marriage with Jason or tolerate Jason’s betrayal. She is also
aware that she is not regarded as part of the Corinthian community due
to what she has done previously (her own betrayals) and due to the fact
that she can enjoy power and authority thanks to her witchcraft. She
does not have any specificity in Creon’s community as her abilities are
not acknowledged. She is like a travelling nomad in this alien community
as she cannot have a constitutive relation with a particular place. What
she gets from Creon is repressive tolerance and fear as she is the knowledge holder. Medea exemplifies another form of management of desire
in this repressive patriarchal community and in her case family institution is contested from within. She acts within heteronormativity as she
acknowledges the paternal metaphor to some extent but she refuses to be
duped by the metonymic extension of the paternal metaphor as she sees
the rupture or hypocrisy in his acts.
Another trouble is, she cannot unlearn her privileges. By giving their story with Jason, she is shifting the perspective in history writing and revealing a discourse of re-vision. In her account of the story, she assumes
the position of the focaliser and acquires agency despite the supernatural elements that are involved in her escape strategy. In her account, she
manages to create a satiric discourse by subverting the patriarchal logic
dominating the culture she lives in. Her discourse subverts what Jason
and Creon say in the play. In fact, at the end of the play, when we are given
the account of how the Princess and the King are murdered through the
poisonous gown or when Jason reveals his pain after his sons’ death, we
feel shocked but also muddled by Medea’s ways. Rather than judging her
for her acts, we find ourselves trying to demystify and make sense of her
strategies, particularly what she does to her children. By murdering her
sons, she locates herself in a permanent limbo where she never feels relieved. She also knows that she can never rehome herself elsewhere. The
best thing she will find in life will be the position of the abject in Kristevan
sense, that is, she will be tolerated, only in the margins of the discourse.
Medea does not feel guilty for what she does and does not ask for help
from the Corinthian women. The only thing she demands from them is
their silence:
I want you to go along with one thing:
If I should find some way or means
to pay back my husband for these wrongs,
(and his bride and the father who gave her to wed),
keep silent. In other matters, a woman is full of fear
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and weak in weapons and strength.
But when she finds herself wronged in the marriage-bed,
no one wields a mind more murderous. (259-266)

She can see through the hypocrisy of Jason and Creon when Jason tries to
justify himself for why he marries the Princess, and why he does not feel
grateful to Medea for her help in getting the Golden Fleece. His argument
is based on false logic; therefore, his words fall on deaf ears:
It seems I must prove myself an eloquent speaker,
woman, like an alert pilot on a ship
with sails mostly furled, to run from under
your loudmouthed, yapping tongue.
Since you raise a monument to gratitude,
I consider Aphrodite alone the savior
of my expedition- of all gods and human.
You do have a subtle mind. Yet to detail the whole story
of how Eros compelled you with his inescapable arrows
to save my skin would cause resentment.
I will not itemize it too precisely.
Where you really did benefit me, you didn’t do badly.
In return for my salvation, though, you got
better than you gave, as I will explain.
First, you live in Greece instead of a barbarian
land and you know justice and the rule
of law that doesn’t bow to force.
Second, all Greeks know you are clever
and you have fame. If you lived on the mountainous
edge of the earth, nobody would know your story.
I would rather have a remarkable destiny
than either a house full of gold
or a song more potent than Orpheus.
I tell you these things about my labors
because you started a contest of words.
As to the royal marriage for which you reproach me,
I will show that in this matter, I have been clever,
and sensible, and also a great friend to you
and my sons—but keep calm
When I moved here in exile from Iolkos,
dragging along many inescapable disasters,
what luckier find could I have found than the king’s
daughter to marry? Not because I hated your bed—
that’s what truly grates at you—

752

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

or struck with desire for a new bride.
Or eager to hold a baby-making contest—
the current sons are sufficient. I have no complaint.
But most importantly, so that we might live well (522-559)

3. Conclusion

Euripides’s Medea manages to create double discourse through its first
and the second texts. The first text is based on the perspective of Jason
and Creon. That is, the dominant discourse. The second text which is
satiric of the first text is based on Medea’s perspective which gives the
predicament of all women in a patriarchal community. In the course of
the play, with her terrifying rationality Medea manages to create her
own account, which turns Jason’s account into a make-belief. In her discourse, she articulates the misrepresented and the unvoiced of the patriarchal discourse. She offers a hyperbolic representation of the outsider
who does not acknowledge the dominant normative structure and who
does not care about the patriarchal authority’s policing potential. Thus,
she creates ruptures in the host culture and offers a challenge to mechanism of subjectivation. She questions the whole system of the binary oppositions in the patriarchal discourse and problematizes the difference
between the power holder and discourse. Therefore, the play offers an
ethical ground on which Creon and Jason along with Medea are judged by
the audiences. That is, by shifting the perspective, Medea offers another
account of what the power holder narrates and manages to evacuate the
rightfulness of what the power holder does. She manages to reveal that
what Creon or Jason do might be lawful but it is not ethically correct. In a
nutshell, even in her misery she proves to be more credible and resilient
than Jason and Creon.
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SANDRO BOTTICELLI’NİN MİTOLOJİ KONULU
ESERLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
Okan ŞAHİN1

Öz: Avrupa resim sanatında Erken Rönesans olarak bilinen dönemde üretimlerini
gerçekleştirmiş olan Sandro Botticelli Rönesans ile birlikte başlayan köklü dönüşüm
hareketinin önemli bir aktörü olagelmiştir. Botticelli’nin özellikle mitoloji konulu
eserlerinde bahsedilen bu köklü dönüşümün nüvelerini okumak mümkündür. Bu çalışmalar Rönesans hümanizması ile mitolojik öğelerin sentezlendiği bir resim anlayışını ortaya koyar.
1445 yılında Floransa’da doğan ve asıl adı Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi olan fakat sanat tarihi literatüründe Il Botticello lakabıyla ya da Sandro Botticelli
ismiyle bilinen sanatçı, bahsedilen lakabı aslında aile meslekleri olan kuyumculuktan almıştır. Botticelli aynı zamanda sanat yaşamına da kuyumculuk öğrenerek atılır.
Fra Filippo Lippi’nin atölyesinde onun öğrencisi olarak çalışmaya başlayan Botticelli
1470 yılında kendi atölyesini kurar ve bu tarihler itibariyle ilk tablolarıyla Floransa
çevresinde ün kazanmaya başlar. 1481 yılında Papa IV. Sixtus’un davetiyle Roma’da
Sistine Şapeli’nin süslemelerinde diğer Rönesans sanatçılarıyla birlikte çalışmıştır. 1480-90 yılları arasındaki olgunluk döneminde ise Floransa’da Lorenzo di Medici’nin mesenliğinde en önemli eserlerini ortaya koyar. Bu çalışmalar çoğunlukla
Rönesans’ın hümanist değerleriyle işlenen; bununla birlikte Ortaçağ sonrası dönem
konularında ortaya konan bir dönüşümün nüvelerini barındırır. Bu konulardan en
önemlisi Botticelli için şüphesiz mitolojidir. Özellikle Yunan sanatının ve kültürünün
asli değerlerine dönüş vurgusu Rönesans sanatçıları için çok önemli bir olgudur. Botticelli de özellikle Yunan Mitolojisinin temel konu ve karakterlerini kendi Rönesans
değerleriyle birleştirerek yeni bir resim anlayışı ortaya koyar. Resimlerinde özellikle
mitolojiyi, sembolik ve ikonografik okumalarla düşündürecek şekilde işlemiş olması
bahsedilen mitoloji konulu resimlerini Rönesans’ın yeni anlam örgüleriyle oldukça
farklı bir anlayışla ortaya koyduğunu gösterir.
Anahtar Kelimeler: Rönesans, resim, Floransa, Botticelli, mitoloji
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AN OVERWIEW OF SANDRO BOTTICELLI’S
ARTWORKS ON MYTHOLOGY

Abstract: Producing his artworks within the period known as early Renaissance in
the European painting, Sandro Botticelli became an important actor of the radical
transformation movement which started with Renaissance. It is possible to see the
cores of this radical transformation referred in the Botticelli’s artworks, especially on
mythology. These artworks reveal an understanding of painting in which the Renaissance humanism and the mythological elements are synthesized.
Born in Florence in 1445, original name Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, but
known as Il Botticello or Sandro Botticelli in the literature of art history; the artist actually took the nickname from his family profession, goldsmith. Botticelli also began
his art life by means of learning goldsmith. Botticelli was apprenticed to Fra Filippo
Lippi and began working in his studio. In 1470, Botticelli established his own studio
and as of these dates his first paintings began to gain fame in the art world of Florence. In 1481, upon the invitation of Pope IV Sixtus, he was commissioned to work
with other Renaissance artists to decorate the Sistine Chapel in Rome. Between 1480
and 1490, which was his artistic maturity period, under the protection of Lorenzo di
Medici, he produced his most important artworks in Florence. These artworks were
mostly based on the humanist values of the Renaissance; but, on the other hand,
they incorporated the cores of a transformation seen in the themes of post-Medieval period. For Botticelli, the most important of these themes, no doubt, was the
mythology. The emphasis on returning to the essential values of especially Greek art
and culture was a very important phenomenon for the Renaissance artists. Botticelli
introduced a new understanding of painting, especially by means of incorporating
the main themes and characters of Greek Mythology into his Renaissance values. He
treated especially the mythology in a way that leads to think through symbolic and
iconographic readings. This shows that he produced his mythological painting with
new meaning patterns and different understanding.
Keywords: Renaissance, painting, Florence, Botticelli, mythology
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1. Giriş
İtalyan erken Rönesans resminin en önemli sanatçılarından biri olan
Sandro Botticelli –asıl adıyla Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi
1445 tarihinde İtalya’nın Floransa kentinde dünyaya gelir. Kuyumcu bir
ailenin çocuğu olan Botticelli çocukluk ve ilk gençlik yıllarında babası
Mariano Filipepi’nin etkisinde hayat ve sanata dair ilk derinlikli bilgileri edinir. Bununla birlikte dönem Floransa’sında önemli bir zanaat kolu
olan kuyumculuğu da öğrenebilmesi için mesleğe dair ilk teknik bilgileri yine babası aracılığıyla öğrenir. Babasının yanında iyi bir çıraklık
eğitimi aldıktan sonra Mariano Filipepi’nin yakın arkadaşlarından biri
olan zanaatkar Botticelli’nin yanına verilir. İsmini yanına verilen bu ustadan almıştır. Bu dönemde özellikle kuyumcularla ressamların yakın
temas halinde olması Botticelli’nin resim sanatına dair tutkusunu başlatan önemli bir etmen olmuştur. Gençlik dönemlerinde ilgisi yoğunluklu
olarak desen sanatına dönüktür. Desen bilgisini oldukça geliştirdikten
sonra da resim sanatına tam anlamıyla yönelir. Bu kesin yöneliminin
ardından dönemin önemli ressamlarından olan Fra Filippo Lippi’nin
öğrencisi olur ve birlikte çalışmaya başlarlar. İlk yıllarında Lippi’nin etkisinde kalsa da ilgisinin genişliği nedeniyle farklı sanatçıların etkisinde bir resim dilini benimser. Bu sanatçılardan özellikle Verrocchio ve
Antonio Pollaiolo onu en çok etkileyen isimlerdir. İlk yapıtlarında bu iki
sanatçının izleri çalışmalarında önemli bir yer tutar. Yağlıboya üretimlerinin başladığı dönem de tam da bu etkileşimlerin yoğunlaştığı döneme
denk gelir. İlk üretimleriyle birlikte 1470 yılında kendi atölyesini kurar
ve Floransa çevresinde etkinliğiyle kabul gören önemli bir ressam kimliğine kavuşur.
Atölyesini kurmasıyla birlikte üretimleri yoğunlaşan Botticelli’nin Floransa ve çevresinde etkinleşen erken Rönesans görüşünün şekillenmesinde oldukça önemli bir rolü olmuştur. 1475 yılında banker Guaspare di Zanobi del Lama’nın yaptırdığı şapel Santa Maria Novella’da altar
panosu resmi için ‘’Müneccim Kralların Secdesi’’ isimli resmi yapmıştır.
Fakat en önemli atılımı 1481 yılında Papa IV. Sixtus’un davetiyle Vatikan’da bulunan Sistine Şapeli için çalışma görevidir. Botticelli bu tarihte
Ghirlandaio, Cosimo Rosselli ve Pietro Perugino ile beraber görevlendirilmiştir. (Öndin, 2016, s.193-194.) Papaların portrelerinden ve dini
konulardan oluşan programda Botticelli şapelin yan duvarında Musa’nın
yaşamından bir kesit olan ‘’Korah’ın Cezalandırılması’’ konusunu yan
duvarda işler. 1482’ de de Floransa’ya dönmesiyle birlikte mitoloji konulu çalışmalarına ağırlık vererek Rönesans sanatına bambaşka bir yön
verir.
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2. Sandro Botticelli’nin Rönesans Resim Sanatına Etkisi
Sandro Botticelli 1482 tarihinden itibaren Erken Rönesans resim sanatının gelişimine önemli katkılarda bulunmuş bir sanatçıdır. Olgun Rönesans’a geçiş döneminde onun üslubu, resimsel yaklaşımı ve doğa değerlendirişi özellikle Leonardo tarafından oldukça benimsenmiştir. Botticelli
Sistine Şapeli’ndeki çalışmalarını bitirdikten hemen sonra Floransa’da
yoğunluklu olarak işlenen natüralist resim anlayışını ilk elden değerlendirme fırsatı bulur ve Rönesans’ın fazlasıyla benimsediği konu zenginliği kavrayışını önemser. Özellikle Hıristiyan anlatısının dünyevileşmeye
başlaması ve resim sanatına hâkim olmaya başlayan konu çeşitliliği Botticelli’yi de etkiler. Özellikle Floransa atölyelerindeki çalışma yöntemleri,
perspektif kurallarına dayanarak bir derinlik elde etme ve insan vücudunu anatomik olarak en doğru şekilde verebilme üzerinde gelişmekteydi.
Botticelli de çeşitlenmeye başlamış bu konular içinde mitolojiye yönelerek kendi gelişim çizgisini 1480 itibariyle oluşturmaya başlar. Bu tarihler itibariyle de Rönesans çizgisinde olgun üretimlerini gerçekleştirerek
bahsedilen mitoloji konulu eserlerini yapmaya başlar. Floransa’da pagan
geleneğin canlanmasıyla birlikte bu geleneği başlatan Botticelli’nin mesenliğini üstlenen Medici ailesi olmuştur. Erken Rönesans sanatçılarının
çoğu Medici ailesinin mesenliğiyle birlikte resim konularının merkezine
bahsedilen humanitas olgusunu yerleştirmişlerdir. Bunun en temel sebebi hayran kalınan Roma ve Yunan söylencelerinin din konulu resim konularının yerini alması olmuştur. (Panofsky, 2012, s. 78-79) İnsan merkezli
bir ele alış; insanın kendi kaderini kendi ellerine alabildiği mitolojik anlatılardan ilham alan yeni bir sanat diline bırakır. Botticelli de bu dilin oluşumunda en etkin olmuş Erken Rönesans sanatçılarından biri olmuştur.
2.1. Sandro Botticelli’nin Mitoloji Konulu Eserlerine Genel Bir Bakış

Botticelli bu bahsedilen bağlamda birbiri ardına mitoloji konulu eserlerini ortaya koymaya başlar. Bunlardan ilki 1482 yılında oldukça alegorik bir
resim olan İlkbahar isimli tablosudur. Lorenzo Medici’nin kuzenlerinden
olan Lorenzo Pierfrancesco’ya evlilik hediyesi olarak sipariş edilen eser;
yine Pierfranceso’ya ait olan Villa di Castillo’da bulunmuştur. İlkbahar
isimli eserde aşk tanrıçası Venüs portakal ağaçlarının arasında, hemen
kafasının üstünde oğlu aşk tanrısı Eros oklarını atarken betimlenmiştir.
Resimde bulunan diğer figürler Rüzgâr tanrısı Zephyros, Zephyros’un
hemen yanında Chloris, Venüs’ün solunda Üç Güzeller(kharitler) ve resmin en solunda bulunan haberci tanrı Mercurius yer alır. Sandro Botticelli bahçeyi betimlerken Medicilerin saray şairi Angelo Poliziano’nun
Venüs ile ilgili şiirinden esinlenmiştir (Schaeffner, 1968, 43; Öndin, 2016,
s. 200). Zephyros, Chloris ve Flora alegorik olarak baharın gelişini sim758
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gelerken Kharitler de baharın gelişini kutlamaktadırlar (Öndin, 2016, s.
201). Chloris’in Flora’ya dönüşmesiyle birlikte bahar çiçekler aracılığıyla
gösterilmiş olur.

Sandro Botticelli, İlkbahar, 1482, Tempera, 203 x 314 cm., Galleria degli Uffizi, Floransa

Botticelli’nin mitoloji konulu bir diğer eseri de yine Venüs’ü işleyen ve
onun en önemli yapıtlarından birisi olarak kabul edilen Venüs’ün Doğuşu
isimli çalışmasıdır. Yine Mediciler tarafından kır evleri için sipariş edilen bu yapıtta Botticelli Venüs’ün denizen doğuşuyla ilgili klasik söylenceyi imgeleştirmeye çalışmıştır. Yunan mitolojisinde Titanlar soyundan
Kronos ve babası Uranos arasındaki çatışma sonucunda annesi Gaia’nın
verdiği tırpanla babasının uzvunu kesmiştir. Denize dökülen tohumların
su ile birlikteliğinden de Venüs-ya da Aphrodite doğar. Venüs’ü kutsal
güzelliğin ve ebedi aşkın bir tür görselleştirmesi olarak sunan Botticelli Venüs’ü bir istiridye kabuğu üzerinde oldukça kendine özgü bir duruş
pozuyla Kıbrıs Adası’na çıkarken resmetmiştir. Resimde yine Zephros
üfleyerek Venüs’ün İstiridye kabuğunun su üzerinde ilerlemesini sağlarken, resmin sağında Tanrıça Horae elinde kırmızı-mor bir örtüyle Venüs’ü
beklemektedir. Botticelli Venüs’ü dünyevi şehvetten arınmış masum bir
betimleme şekliyle ele almıştır (Öndin, 2016, s. 214). Bu doğuşun öyküsü
aslında güzelliğin kutsal bildirisini ölümlülere ileten giz’in simgesidir (E.H.
Gombrich, 1986, s. 199). Bu çalışma kutsal ama aynı zamanda masum güzelliğin resimleştirilmesinden ibarettir.
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Sandro Botticelli, Venüs’ün Doğuşu, 1485, tempera, 172.5 x 278.5 cm.,
Galleria degli Uffizi, Floransa

Lorenzo Pierfrancesco’nun sarayında İlkbahar resmiyle birlikte asılı
olan eserlerden biri de Pallas ve Kentaur isimli bir başka mitoloji konulu eserdir. 1482 yılında İlkbahar isimli çalışmayla alegorik bir bütünlük
sağlaması düşüncesiyle yapılmış olan bu çalışmanın diğer adı da Camilla
ve Kentaur’dur. Camilla Vergilius’un Aeneas isimli eserinde adı geçen bir
kahramandır (Öndin, 2016, s. 206). Floransa’lı kadınlar arasında Camilla’nın iffetli, ağırbaşlı ve tutarlı tutumundan ötürü bir tür tevazu içinde olması nedeniyle gelinlerin örnek alması gerektiği düşünülen bir karakterdir. Resim alegorik bir sunumla ağırbaşlılığın şehvet üzerindeki gücünü
simgeler (Öndin, 2016, s. 206). Pallas gayet kendinden emin tavırla eziyet
hali içindeki Kentaur’un saçından yakalamış biçimde elindeki balta atribüsüyle birlikte resmedilmiştir. Rönesans’a özgü bir kıyafet geleneği içinde resmedilmiş olan Pallas karakteri bu haliyle ideal Rönesans kadınını
da bir şekilde temsil etmektedir (Lightbown, 1989, s. 88-89). Resmin ana
konusu insan ruhunun hayvansı içgüdülere karşı her zaman için galip geleceği fikridir. Tipik bir Rönesans alegorisi olan resmin genel odağı aklın
istekleriyle ruhun devinimli istekleri arasındaki mücadelede her zaman
için akıl önderliğindeki sağduyunun insan hayatını şekillendirebileceği
yönündeki inançtır (Deimling, 1990, s. 74).
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Sandro Botticelli, Pallas ve Kentaur, 1482, Tempera, 205 x 147.5 cm.,
Galleria degli Uffizi, Floransa

Sandro Botticelli’nin mitoloji konulu bir başka eseri de 1483 yılında yapmış olduğu Venüs ve Mars isimli çalışmasıdır. Ağaçların çevrelemiş olduğu
bir bahçede karşılıklı uzanan aşk tanrıçası Venüs ve savaş tanrısı Mars’ın
bulunduğu kompozisyonda Venüs ve Mars’ın etrafında yer alan küçük satirleri görürüz. Kompozisyonda ilk dikkat çeken olgu Mars’ın derin bir
uyku içinde olmasıdır. Satirlerden birinin kulağına üflediği deniz kabuğu
bile Mars’ı uyandırmaz. Diğer satirleri Mars’ın savaş teçhizatlarıyla oynarken görürüz ki bu durum alışıldık bir Mars betimi sayılmaz. Çünkü
genelde Mars vakur, kendinden emin ve gücü temsil edecek şekilde resmedilir. Mars’ın bu resimde bu şekilde sunuluşu Venüs’ün Mars’a hâkim
oluşunu gösteren bir sunum şeklidir. Mars ve Venüs ilişkisini en iyi açıklayan düşünürlerden biri olan Marsilio Ficino Platon’un Şölen isimli eserine
yazdığı önsözde bu ikilinin astrolojik yorumunu şu şekilde açıklar: ‘’Venüs, Mars ile birlikte olduğu zaman, onun karşısında yer aldığında veya onu
seyrettiğinde, diyebiliriz ki sık sık onun kötü niyetini kontrol etmektedir, o
(Venüs) usta gibidir ve Mars’ı yatıştırır, ancak Mars hiçbir zaman Venüs’e
hakim olamamıştır.’’ (Gombrich, 1993, 67; Öndin, 2016, s.219) Yapıta bi761
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çimsel açıdan bakıldığında Rönesans olgularının yerleşikleşmeye başladığı bir bütünsellikten sözedilebilir. Botticelli’nin bu çalışmada renkleri
çeşitlendirerek Rönesans’ın benimsediği natüralist değerlendirmelere
doğru bir tür geçiş yapar. Arka plandaki doğa görüntüsü figürlerin ifadelendirilme şekli Rönesans’ın genel görüntüsünü yansıtır niteliktedir.

Sandro Botticelli, Venüs ve Mars, 1483, Ahşap üzerine tempera, 69 x 173.5 cm.,
National Gallery, Londra

3. Sonuç

Erken Rönesans’ın en önemli sanatçılarından biri olan Sandro Botticelli’nin mitoloji konulu eserleri aynı zamanda Rönesans değerlerinin kendisinin de ortaya çıktığı bir dönemin sonuçları olarak okunabilir. Geç ortaçağda din merkezli bütün bir sanat anlatısı Rönesans ile birlikte insan ve
dünya merkezli bir sunuma doğru evrilir. Floransa’nın ekonomik anlamda
geliştiği bir döneme de tekabül eden bu dönem Floransa kökenli sanatçıların da gelişiminde oldukça önemli bir rol oynamıştır. Zanaat eğitimiyle sanat eğitiminin iç içe geçtiği bir dönem olarak da kabul edilen Erken
Rönesans dönemi, sanatçıların bu iki olguyu aynı potada eriterek sanat
hayatlarına başladığı bir dönem olarak da bilinir. Özellikle bankacılığın
gelişimiyle birlikte mesenlik kültürünün doğuşunu kapsayan ve bahsedilen mesenler aracılığıyla Rönesans sanatçılarının gelişim gösterdiği bir
dönem olan Erken Rönesans dönemi Sandro Botticelli’nin de mitoloji konulu eserlerini ürettiği bir dönemdir.
Sandro Botticelli yazıya konu olan mitoloji konulu eserlerini bahsedilen
dönüşüm içerisinde gerçekleştirmiştir. Özellikle Venüs mitine olan ilgisiyle ilk Venüs örneklerini resim sanatı literatürüne dahil etmiştir. Botticelli’nin mitoloji konulu eserleri sadece belli mitleri işlemesi açısından
önemli değildir. Bu mitleri aynı zamanda çeşitli alegorik sunumlarla göstermesi bakımından da kendine özgüdür. Botticelli, mitoloji konusunu
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Rönesans Sanatı’na Antonio Pollaiuolo ile birlikte sokan ilk sanatçılardan
biridir. Mitolojik aktarımları da çoğunlukla Yeni-Platoncu görüş ışığında
şekillenmiş çeşitli teorik bilgilerin ışığında şekillenmiştir. Bu bağlamda
Botticelli’nin mitoloji konulu eserleri mitsel söylencelerle birlikte Rönesans değerlerinin harmanlandığı ortak bir zihinsel sürecin sonuçlarıdır.
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MİTOLOJİ’YE TEŞBİH VE TEŞBİH-İ MAKLÛB
Özgür KIYÇAK1

Öz: Klasik Türk edebiyatının kaynaklarından biri mitolojidir. Özellikle Fars mitolojisinin üzerine inşa olunan bu gelenekte aynı zengin içeriği bulmak mümkündür. Şair,
şiirinin estetik ve anlam kodlarını kurarken mitolojiden yararlanmaktadır. Şair; bir
kahraman, sevgili ya da durumu anlatırken teşbihin yarı aktarma ve yarı mecaz vasfından yararlanarak konusuna uygun bir mitolojik varlığı müşebbehünbih yapmaktadır. Böylelikle teşbihinin şiirin estetik ve anlam dünyasına katkısı büyük olmaktadır.
Bununla beraber teşbih-i maklûb sanatı çerçevesinde estetik ve anlam dokusunun
nasıl bir tesire büründüğü ve mitolojik unsurlar çerçevesindeki bir teşbih-i maklûbun şiire katkısının ne olduğu, klasik şiirin sanat anlayışı çerçevesinde nasıl bir estetik değer ve anlam doğurduğu sorgulanması gereken bir husus olarak görülmektedir.
Klasik şiirin varlık sürecinde mitolojiye teşbih ve özellikle de teşbih-i maklûb sanatı
çerçevesinde bir dönüşüm süreci söz konusu mudur? Mitolojik varlıkların teşbih-i
maklûb sanatı çerçevesinde klasik şiirin evrelerindeki -klasik öncesi dönem, klasik
dönem gibi- görünümü nasıldır?
Anahtar Kelimeler: Mitoloji, teşbih-i maklûb, klasik şiir, estetik, anlam
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THE SIMILE AND THE REVERSE SIMILE IN
MYTHOLOGY

Abstract: One of sources of classical Turkish literature is mythology. It is possible
to encounter the same rich content within this tradition built in the Persian mythology in particular. The poets use mythology while establishing aesthetic and semantic codes of their poetry. The poet, who uses both the simile’s semi-quote and the
semi-metaphor qualities upon describing a hero, a lover or a particular situation,
thus creating a self-descriptive mythological presence that suits the subject. Hence,
the contribution of the simile in mythology to the aesthetic and semantic world of
poetry is great. Additionally, what needs to be questioned is what sort of an effect
that the aesthetic and semantic texture has within the framework of the art of the
reverse simile, what the reverse simile contributes to poetry within the framework of
mythological elements, as well as what sort of aesthetic value and meaning emerges
within the framework of the art of classical poetry. Moreover, is there a process of
transformation within the framework of the art of the simile and the reverse simile
in mythology over the course of existence of classical poetry from beginning to end?
Furthermore, how are mythological creatures viewed within the framework of the
art of the reverse simile throughout each period of classical poetry (i.e. the pre-classical period, the classical period, etc.)?
Keywords: Mythology, reverse simile, classical poetry, aesthetics, semantics
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Giriş
Klasik edebiyat nazım biçim ve türleri, edebî sanatları, kendini besleyen
kaynaklar vb. bakımından klasikleşme özelliğini kazanmış bir gelenektir.
Anılan özellikler içinde teşbih edebî sanatının bu geleneğe katkısı çok fazladır. Klasik edebiyat geleneğimizi besleyen kaynaklardan biri mitolojidir.
İdeali seven klasik edebiyat teşbih sanatı çerçevesinde mitoloji kaynağından büyük ölçüde yararlanmıştır. Klasik edebiyat klasik öncesi dönem,
klasik dönem gibi sözün söylenişindeki olgunlaşma, nazım biçimleri ve
türlerin oturaklaşması, aruzun kullanımındaki başarı vb. kimi kriterler
çerçevesinde bir dönem tasnifine tâbi tutulmuştur. Bu tasnif günümüzden ve dolayısıyla klasik edebiyatın ömrünü tamamlamasından sonraki
dıştan bir bakıştır. Klasik edebiyat sanatkarlarının kendi dönemleri içinde keni sanatlarını nasıl gördükleri de anılan dönemlerin özellikleriyle
eşdeğer görülebilecek söylemler doğurmuştur. Mitoloji çerçevesindeki
teşbihler ve anılan teşbihlerin teşbih-i maklûb olarak kullanımı klasik şiirin her döneminde görülebileceği gibi özellikle şairlerin kendi şairlikleri
ile övünmeye başlamaları, kendi şairliklerini mitolojiye teşbih etmeleri,
daha da önemlisi klasikleşme ile beraber mitoloji çerçevesinde şairlikleri
ile ilgili teşbih-i maklûb oluşturmaları geleneğin dönüşümünün tanıklığının geleneğin inşacılarının dilinden izlenmesi olarak görülebilir.
1. Teşbih/İdeal Olana Teşbih

Söze ebedîlik vasfını kazandıran onun kullanılma şeklidir. Edebî sanatlar
“edebîlik” vasfının kazanılmasında önemli fonksiyonlar üstlenmektedir.
Teşbih pek çok alt başlık türü ile edebîliği doğuran bir anlam sanatıdır.
Varlıklar arasındaki benzerliklerden yararlanılarak anlatılmak istenen
herhangi bir şeyin bir vasfı vurgulanmaktadır. Bu sanatta aralarında özellik bakımından ilgi bulunan varlık, nesne, kavram, fikir, durum vb.’nin
özellik bakımından güçsüz olanı güçlü ya da meşhur olana benzetilmektedir (Dilçin 1999: 405, Bilgegil 2015: 133, Aktaş 2004: 25, Ahmed Cevdet
Paşa 2017: 100, Ekrem 2016: 323, Kocakaplan 2014: 162, Külekçi 1995:
30, Coşkun 2012: 43, Mermer ve Keskin 2011: 106).
Teşbihin şiirde kimi faydalarından söz edilebilir: Etkileme; anlatımı canlı
kılma; anlam aktarımı; anlam zenginleştirmesi ve güçlendirmesi; somutlaştırma; görselleştirme; zihne yerleştirme; süsleme; aydınlatma ve açıklama; renkli ve gösterişli bir hale getirme; dinamizm; yeni tasarım, duygu
ve imge oluşturma vb. (Bilgegil 2015: 147-150, Yetiş 1996: 254-255, Coşkun 2012: 43, Mermer ve Keskin 2011: 106; Aksoyak ve Macit 2009: 283,
Saraç 2014: 129, Aksan 2003: 88, Aksan 2006: 119-124, Ekrem 2016:
323). Ancak teşbih tek başına şiirde edebîliği sağlayamaz. Hayalî bu hususu şöyle belirtir: “Teşbih sâde vermez zînet söze Hayâlî/Rengin eda
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gerektir eş’âr-ı dil-güşâda” (Hayâlî, g.471, b.6). Teşbihin edebîlik ve etki
oluşturabilmesi için belagat kaideleri çerçevesinde şekil bulmuş olması
beklenir. Teşbihin pek çok cihetten etkisinin farkında olan klâsik edebiyat
sanatkârları zaman zaman benzetme redifli manzumeler de kaleme almıştır. Ahmedî-i Dâ’î’nin aşağıdaki gazeli bu çerçevede güzel bir örnektir:
“Cânâ seni bu lutf ile ben câna benzedem/Hüsnün bagını ravza-i rızvâna
benzedem…” (Ahmedî-i Dâ’î, g.295, b.1,…).
Teşbihin mahiyeti teşbihi oluşturan benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü ve edatının kullanımına; benzeyen ve kendisine benzetilenin
sayısına vb. değişik adlandırmalarla anılmaktadır.2 Bunlar içinde benzeyenin kendisine benzetilenden üstün tutulduğu teşbihlere “teşbih-i maklûb”, “teşbih-i ma’küs” ya da “teşbih-i tafdil” denmektedir (Coşkun 2012:
44,45,46; Ahmed Cevdet 2017: 101; Kocakaplan 2014: 175; Külekçi 1995:
41; Aktaş 2004: 30; Saraç 2014: 133). Şiirde güçlü bir etki yaratmak için
şairler zaman zaman benzeyeni kendisine benzetilenden üstün tutmakta,
benzetme özelliği bakımından benzeyenin üstün bir özellikte olduğunu
vurgulamak istemektedirler. Coşkun’a göre bu sanat ifadeyi daha güçlü
hale getirmektedir (Coşkun 2012: 46). Bilgegil, benzeyen ve kendisine
benzetilenin özelliklerine bağlı olarak yaptığı kategorilendirmede “bir
tarafı vehmî olanlar” sınıflandırması için şu tanımlamayı yapmaktadır:
“Vehmî müşebbeh veya müşebbehünbihler ya mitolojiden veya batıl inanışlardan gelir; ya da yazı veya söz sahibine ait hayal mahsulleri olur”
(Bilgegil 2915: 135). Külekçi ise bu türden teşbihleri tahayyülî teşbih olarak adlandırmakta ve şu tanımlamayı yapmaktadır: “İsminden de anlaşılacağı üzre, vech-i şebeh tarafların nefsinde bulunmaz da muhayyilenin
ürünü olursa tahayyülî teşbih meydana gelir” (Külekçi 1995: 42). Bu tanımlar çerçevesinde mitolojiye yapılan teşbihleri tahayyülî ya da vehmî
teşbihler olarak adlandırmak mümkündür.
Klâsik edebiyatın sanat anlayışı benzetme hususunda kendisini açık bir
surette göstermektedir. Bu edebî gelenek realist bir anlayışa sahiptir.
Hakîkî gerçeği ya da güzeli bulmaya çalışır. Mengi, klasik edebiyat sanatkarının mutlak/ideal güzelliği bulma çabasında olduğu kanaatindedir:
“Divan edebiyatı şairlerinin amacı eksiksiz ve kusursuz olanı, yani “mutlak/ideal güzel”i yaratmak olmuştur” (Mengi 2000: 52). Klasik edebiyat
sanatkârı bu bakımdan idealisttir. Tarlan, Klasik edebiyat sanatkârının
realiteyle olan ilişkisini şöyle yorumlar: “O, realiteyi kendi ruhî veya fikrî hedefi uğrunda ve onu teferruatından yani realitedeki değişikliklerinden mücerret, mutlak bir surette almıştır. O hadiseler üzerine eğilip onun
2
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hayatî hareket ve teferruatını tespit etmez” (Tarlan 2017: 60). Tarlan’ın
anlatmak istediği bu geleneğin sanatkârlarının nesnelerin görünür gerçekliği ile değil bu görüngünün arkasındaki gerçeği bulma prensibini taşıdıklarıdır. Tarlan, bunu şöyle belirtir: “Şair, daima kendi âlemindedir.
Realiteye kıymet vermez. İdealist bir edebiyat olduğu için mevcudun en
mükemmel şekli onun kafasındadır. Mevcut daima nâkıstır” (Tarlan 2017:
59). Bu anlayış teşbih sanatında da kendini göstermektedir. Gerçek güzelliği bulma arayışındaki sanatkar teşbihlerinde en ideal olana müracaat
edecektir. Mitoloji bu çerçevede ona zengin bir malzeme sunmaktadır.
2. Mitoloji ve Klasik Türk Edebiyatı

Klasik Türk edebiyatı estetik dokusunu zengin bir kaynak çeşnisi üzerine inşa etmiştir. Gündelik hayat, çağ gerçekleri, din ve tasavvuf, pek çok
ilim dalı, efsaneler, masallar vb. Mitoloji klasik edebiyatı besleyen zengin
kaynaklardan biridir. Klasik edebiyatın anlam ve estetik dünyasının şekillendirici arka plan unsurlarının başında mitoloji yer almaktadır. Tökel’e
göre: “Divan şiirinde adı geçen, şahıs hayvan, mekân, zaman, bitki, nesne
vb.’nin pek çok mitolojik arka planı bulunmaktadır” (Tökel 2016: VI). Sanat bir obje olarak mitoloji üzerine doğrudan inşa olabildiği gibi anılan
malzeme dolaylı olarak mitolojiden beslenebilir veya anılan objenin arka
planını mitoloji oluşturabilir (Tökel 2016: 25). Tökel, mitolojinin sanatla
olan ilişkisi hakkında şu tespitte bulunur: “Sanat eseri objektivationdur.
Objektivation, varlığı daha önce bilinmeyeni ortaya çıkarmadır… Objektivationa dönüştürülecek bir nesnenin seçimini sanatçı mitolojiden de
yapabilir… mitoloji sınırsız ve sonsuz objeler hazinesidir” (Tökel 2016:
27). Klasik Türk edebiyatının mitle olan ilişkisi bu ikinci ilişki kategorisinde değerlendirilebilir. Mitolojik öğeler birer imaj ve sembol olarak bu
gelenek içinde yer almaktadır. Sadece bir süs değil, hem estetik hem de
mananın inşasında önemli bir fonksiyona sahiptir. Wellek ve Warren’e
göre onlar sadece bir süs değil edebî eserin manasını oluşturan temel unsurlardandır (Wellek/Warren 1983’den Tökel 2016: 37). Klasik edebiyatın hakîkati anlatma çabasının sonucu yaşanan dünya kopya edilmemiş,
bunun yerine ideal olan bulunmaya çalışılmıştır. Mitoloji klasik edebiyatın beslendiği temel bir kaynak olarak anılan bu anlayışa büyük ölçüde
hizmet etmiştir.
3. Mitolojiye Teşbih ve Teşbih-i Maklûb

Klasik edebiyatın her bir yüzyılının zirve şairlerinin divanları üzerinden
yaptığımız bir okumada mitolojiye teşbih ve teşbih-i maklûbun nasıl bir
görünüm çizdiği görülebilmektedir. Sultan ya da herhangi bir yönetici,
sevgili, âşık, şairin kendisi ve şiiri mitolojik bir kahraman ya da varlığa
teşbih edilmekte, zaman zaman teşbih-i maklûb ile mitolojik şahıs ya da
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varlıktan üstün tutulmaktadır. Özellikle de şairin kendini ve şiirini mitolojiye teşbih etmesi ve zaman zaman teşbih-i maklûbda bulunması şiirin
dönüşümü çerçevesinde bir iz sürümü olarak düşünülebilir.3
3.1. Sultanın/yönetenin mitolojiye teşbihi

Kasidelerin özellikle medhiye bölümlerinde sultanın övgüsünde mitolojik
kahramanlara ideal değerlerin temsilcisi olarak sıklıkla teşbihte bulunulmaktadır. Bâkî, sultanın fethini cihanı ağzında bir tane gibi tutan Anka’ya
benzetir: “Minkârına dilerse alur çarhı dāne-vār/Ankâ-yı Kâf-ı kadrüne
bir tu‘medür cihân” (Bâkî, k.1, b.25). Nef‘î, Sultan Ahmed’in iktidarının
gücünü artırarak idealize etmek için onu İskender’e benzetir. Onun fetihlerindeki başarısı İskender gibidir: “Hân Ahmed o mâkâm-ı muzaffer ki
hücûmu/İkbâl-i Sikender gibi iklîm-sitândır” (Nef‘î, k.10, b.22). Sultân bir
yönetici olarak tüm basamakların üstündedir. O Cem makamlıdır: “Serîr-i
adl ü dâdın dâver-i Cem-câh-ı devrânı” (Nef‘î, k.12, b.13). Sultan fetihleri
bakımından İskender gibi, hüküm ve fermanının yürümesi bakımından
da Süleyman gibidir: “Sikender gibi tâlib feth-i heft-iklîme ikbâli/Süleymân gibi gâlip rûzgâra hükm ü fermânı” (Nef‘î, k.12, b.18). Sultan korkusuzluğu ve cesareti bakımından Behrâm gibidir: “Behrâm-ı bî-pervâ mıdır
yâ âftâb-ı pür-kerem” (Nef‘î, k.16, b.24). Sultan meşreb bakımından Cem,
Sâhib-kırân olma bakımından Rüstem gibidir. Gönül ehli olma ve kutlu
vakitli olma bakımından da İsâ’nın Meryemi gibidir:“Şâhâne-meşreb Cem
gibi sâhib-kırân Rüstem gibi/Hem İsî-i Meryem gibi ehl-i dil ü ferhunde-dem” (Nef‘î, k.16, b.25).
3.1.1. Sultanın/yönetenin mitolojiye teşbih-i maklûbu

Sultan mitolojik kahramanların sahip olduğu ideal değerler çerçevesinde teşbih sanatı vasıtası ile methedilerek idealize edilirken zaman zaman
teşbih-i maklûb ile mitolojik kahramandan da üstün tutulmakta ve sultanın sahip olduğu özelliğin değeri artırılmak istenmektedir. Nâbî, Sadrâzâmı esatirî kahramanlara benzetmeyi rakam ve mürekkebi boşa harcamak
olarak görerek teşbih-i maklûbun güzel bir örneğini ortaya koyar: “Kim
ola Husrev ü Kâvûs u Cem ü Keyûmers/Kim ola Gîv ü Ferâmerz ü Nerîmân
u Ruhâm//Ki idüp anlara teşbih o sadr-ârâyı/Eyleyem bîhude tazyî‘-i midâd u erkâm” (Nâbî, k.13, b.81,82, ).
Nedîm’in aşağıdaki beyitleri teşbih-i maklûbun oldukça güzel örnekle3
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Seçilen örnekler içinde mitolojik varlık ve şahsiyetlerin yanı sıra efsânevî ve esâtirî
şahıslar veya peygamberler de ideal olana teşbih çerçevesinde mevzuya uygunluk bakımından yer almaktadır. Anılan şahıslar etrafında efsanelerin üretilmesi ya da eski
milletlerin mitleri tarafından bu şahsiyetlerin hayatlarının örtülmüş olması ve hayatları etrafında İsrâilî unsurlar oluşturulması göz önünde bulundurulduğunda edebî
kullanımda benzer amaçlara hizmet ettikleri düşünülebilir. Konuyla ilgili bkz. Dursun
Ali Tökel, 2016, Divan Şiirinda Şahıslar Mitoloji, Fatih Sultan Mehmet Vakfı Yay., s.VII.
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ridir. İdeal değerlerin temsilcisi kahramanlardan üstün tutulan sultanın
sahip olduğu özellik katlanarak artırılmıştır. Nedîm’e göre sultanı Dârâ
ve Hâkân’a benzeten makam, izzet ve haşmetin şeklinin ne olduğunu bilmemektedir:“Felekde resm-i ‘izz ü câh u haşmet n’idügün bilmez/Senin
dârâtına teşbîh eden Dârâ vü Hâkânı” (Nedîm, k.11, b.37). Onu İskender’e
benzetenin aklı yoktur. Sultan İskender’e teşbih edilemez; ancak bir yönüyle bir temsildir: “Sana İskenderi teşbîh edenin ‘aklı mı var/Olabilmez
o senin dergehinin derbânı //Gerçi İskender olunmz sana teşbîh ammâ/
Yine bir vech ile temsîl ederim” (Nedîm, k.20, b.33,34).
3.2. Sevgili ve âşığın mitolojiye teşbihi

Klasik edebiyat geleneğinde sevgili en ideal vasıflar içinde anılmaktadır.
Hal böyle olunca mitolojinin idealizm içeriği sevgilinin teşbih edildiği muazzam bir saha oluşturmaktadır. Sevgilinin güzelliğin Rüstem’in destanını
bozmuştur: “Hüsnün sıfatı heybet ile tutdı cihânı/Bir şîveyile Rüstem-i
destânı sımışdur” (Ahmed-i Dâ’î, g.151, b.2). Sevgilinin sinesi âşığına
“özge bir âlem” seyrettiren “Âyîne-i âlem-nümâ”dır ki bu klasik edebiyatın
şiir anlayışının güzel bir ifadeleşmesidir: “Gözüme özge ‘âlemler temâşâ
itdürür sînen/Nice sîne bu hod Âyîne-i ‘âlem-nümâ ancak” (Bâkî, g. 234,
b.4). Sevgilinin bakışları Rüstem gibi eline kılıcı almıştır: “Almış ele Rüstem gibi şemşîrini gamze” (Nef‘î, g.21, b.3). Sevgilinin yan bakışı bir yan
bakış değil, güzellik ülkesini süsleyen bir Kahraman’dır: “Ne gamze Kahramân-ı kişver-ârâ-yı melâhat kim/Dizilmiş leşker-i müjgân anın saf saf
sipâhıdır” (Nef‘î, g.31, b.2). Sevgilinin saçları “Cibril’in gönlü”nü avlamak
istemektedir. Hümâ gibi yukarıdan uçarak gelse buna şaşılmamalıdır:“Dil-i Cibrilî şikâr eylemek ister zülfü/N’ola eylerse Hümâ gibi yukardan
pervâz” (Nef‘î, g.57, b.6).
Sevgilinin ideal vasıfları karşısında âşığın da aşk ve sevgili uğrunda çabası, çilesi, arzusu ideal çerçevededir. Âşık sevgili için Circîs gibi ölüp
dirilmek istemektedir: “Öleyim dirileyim dünyâda Circîs gibi/Günde bir
kez kılayım cânım o hünkâra fedâ” (Nef‘î, g.7/2, b.4). Âşık kendini aşkın
Rüstemi olarak görmektedir: “Dursak ne acep ger saf-ı müjgâna mukâbil/
Başka başına her birimiz Rüstem-i aşkız” (Nef‘î, g.50, b.6).
3.2.1. Sevgili ve âşığın mitolojiye teşbih-i maklûbu4

Sevgilinin vasıflarını mitolojiye teşbih bir değer yüceltmesi/idealleştirme olduğu gibi teşbih-i maklûb ile mitolojik kahramandan üstün tutma
sevgilinin vasfının değerini daha da artırmaktadır. Bakışlar, üzerinde
çokça durulan bir maşuk özelliğidir. Bakışlarla ilgili türlü anlamlar, hayal4

Âşık ve sevgilinin dışında önemli görülen şahsiyetlerin de mitolojik şahsiyetler ve
varlıklara teşbihi bulunmaktadır. Hacim sınırlandırılması sebebiyle bütün örneklere
yer verilmemiştir.
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ler oluşturulmuştur. Dehhânî, sevgilinin gözlerini nergise benzetmekten
sakınır:“Saçını sünbüle ohşadana verhem uruban/Gözini nergise benzedene a‘mâ didiler” (Dehhânî, g.63, b.2). Sevgilinin dudakları âb-ı hayâttır. Dehhânî sevgilinn dudakların âb-ı hayattan üstün tutmaktadır: “Eger
emse-y-idi senün leb-i la‘lünden İskender/Niderdi isteyüp bunca cihânda
âb-ı hayvânı” (Dehhânî, g.101, b.4). Fuzûlî, kendini âşık olarak Mecnûn’dan
üstün tutmaktadır: “Bende Mecnûn’dan Füzûn ‘âşıklık isti’dâdı var/‘Âşık-ı
sâdık benem Mecnûnun ancak adı var” (Fuzûlî, g, XCV, b.1). Bâkî, cihânda
çok âfet olsa da sevgilinin hiçbirine benzemediğini, hepsinden üstün olduğunu belirtir: “Birine benzemez ben sevdügüm dil-dâr hüsn ile/Cihân
içinde çokdur Bâkiyâ gerçi ki âfetler” (Bâkî, g.166, b.5). Yahyâ, sevgiliyi
İskender’le mukayese ederek ondan üstün bulur. İskender’in bir aynası
varken sevgilinin her baktığı ayna “âlem-nümâ” olmaktadır: “Bir âyîneyle İskender nice benzer sana cânâ/Senin her baktıgın mir’at olur ‘âlemnümâ cânâ” (Yahyâ, g.11, b.1).
3.3. Varlık ve nesnelerin/değerlerin mitolojiye teşbihi:
Şiir içinde pek çok nesne, varlık ya da değer klasik şiirin sanat anlayışına
bağlı olarak mitolojiye teşbih çerçevesinde idealleştirilerek anlatılmaktadır. Fuzûlî, tasavvufî bir anlayışı; ucbdan, fani varlıktan kurtulabilmeyi anlatırken Anka’ya teşbihde bulunur: “Yeter tâvûs tek ucb ile kıl ârâyiş-i sûret/Vücûdundan geçip ‘âlemde bir âd eyle ‘Anka tek” (Fuzûlî, g.CLXV, b.4).
Nâbî, Beşiktaş’ta inşa edilen sultanın köşkünü Anka’ya benzetir: “Kondı
bir ‘Ankâ misâli âşiyân-ı devlete/Şevkden deryâya tahrîk eyledi bâl ü peri”
(Nâbî, Tar. 30, b.6). Nef‘î, Dördüncü Murad’ın atlarını mitolojik varlıklara
teşbih ederek idealleştirmektedir. Övülen atlar çeşitli cihetleriyle Ankâ’ya
benzetilmektedir: “Ne ra‘nâ rahş olur el-hak ol ejderhâ-yı ‘Ankâ-per”
(Nef‘î, k.12, b.28), “Nice Saçlı Doru bir bâl-güşâ ‘Ankâ kim” (Nef‘î, k.18,
b.12), “Râkibi Zâl-i zer ü kendisi gûyâ ‘Ankâ” (Nef‘î, k.18, b.14), “Uçar kuşdur şitâb etdikçe gûyâ benzer anınçün/Kenâr-ı dâmen-i bergüstvânı bâl-i
‘Ankâya” (Nef˘î, k.19, b.10). Bir mekan olarak Sadâbâd bulunduğu yüksek
konum itibariyle Anka kanadı gibidir: “Var mı bir yer sahn-ı Sa‘d-âbâd-ı
nev-peydâ gibi/Evce çıkmış bir müferrih kasr per-i ‘Ankâ gibi…”(Nedîm,
Mus.44/1). Gâlib devrindeki bir köşkü Simurga benzetmektedir: “Meger
bu kasr-ı reng-â-reng bir Sîmurg-ı ma‘nâdır/İki şeh-peridir gûyâ iki bag-ı
Behişt-âsâ” (Gâlib, Tar.36, b.2).
3.3.1. Varlık ve nesnelerin mitolojiye teşbih-i maklûbu:

Nef‘î, Dördüncü Murad’ın atını sürat bakımından Hüma ve Ankadan üstün görmektedir: “Ana hem-seyr olamaz hîç ne ‘Ankâ ne Hümâ” (Nef‘î,
k.18, b.6).
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3.4. Şairin kendini ve şiirini mitolojiye teşbihi
Mitoloji çerçevesinde şairlerin üstünlük söylemlerini şiirin dönüşümü
çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Şiirin klasikleşme sürecine doğru
ilerlerken şairlerin şiirlerini mitolojik unsurlara/unsurları ilişkilendirerek/teşbih ederek övündükleri görülür. Klasikleşme süreci sonrasında
ise bu artış göstermiştir. Ahmed-i Dâ’î şiir ve beyânında Hârut’un sihrinin görülebileceğini belirtir: “Felekde zühre çengine düzerse dâ’înün
nazmın/Göreler sihr-i Hârutı benüm şi‘r ü beyânumdan” (Ahmed-i Dâ’î,
g.277, b.6). Bâkî, bir şair olarak rind vasıflarını (tab-ı pâk, kalb-i pürsafâ) İskender’in aynasına (Âlem-nümâ) teşbih eder:“Biz ki tab‘-ı pâk ü
kalb-i pür-safâya mâliküz/Gûyiyâ Âyine-i ‘âlem-nümâya mâliküz” (Bâkî,
g.191, b.1). Bâkî, kendini bir şair olarak eşi benzeri olmayan bir Anka olarak görür:“N’ola dehr içre nişânum yog ise ‘Ankâyem/Ne ‘aceb seyl seyl
gibi çağlamasam deryâyem” (Bâkî, g.315, b.1). Hayâlî, kendini nazmın
Nigâristan’ının Erjeng’i olarak görmektedir: “Bu Hayâlî oldu Erjeng-i Nigâristân-ı nazm” (Hayâlî, g.638, b.5). Hayâlî kendini zamanın Feridun’u
olarak niteler. Elinde Keyhusrev’in kadehi ve başında Hakânî’nin tacı
var diyerek nazmın sultanı olduğu imgesini uyandırmaktadır: “Ferîdûn-ı
zemânem devletinde Husrev-i Rûmun/Elimde câm-ı Keyhusrev başımda
tâc-ı Hakânî” (Hayâlî, g.619, b.4). Nef‘î bir fahriye şairi olarak fahriyelerinde kendini överken efsanevî kahramanlara sıklıkla yer vermektedir.
Nef‘î, kendini nazmın Mesihâ vakitli Hızırı olarak görmektedir: “Ol Hızr-ı
Mesîhâ-dem-i nazmım” (Nef˘î, k.10, b.61). Nef‘î, nazım sahasında Kahraman’dır: “Kahramânım nîze vü şemşîre çekmem ihtiyâc” (Nef‘î, k.13,
b.3), Nef‘î’nin kalemi kılıç dilli bir Kahraman’dır: “Kalem bir Kahramân-ı
tîg-zendir dil silahdârı” (Nef‘î, k.14, b.46), Nef‘î hayalin Süleymânıdır:
“Ben Süleymân-ı hayâlim n’yleyim engüşteri” (Nef˘î, k.15, b.59), vb. Nâilî,
şiirin değerlendirirken sözlerini “söz merdiveninin Hürmüsü”ne benzetir.
Aklın Aristosunu mananın hikmetlerinde susturur: “Ol Hürmüs-i me’âric-i nutkum ki sözlerim/Risto-yı aklı hikmet-i ma’nîde lâl eder” (Nâilî,
k.1, b13). Nedîm’in Rûm’dan bir Anka gibi uçan taze şiiri Isfahan ülkesini geçerek cihân-âbâda varmıştır: “Tâ cihân-âbâda vardı Isfahan mülkün
geçüp/Rûmdan pervâz eden şi’r-i terim ‘Ankâ gibi” (Nedîm, K. 18, b.37).
Gâlib, kaleminin kudretini “nazım meydanına çıkmış Kahraman”a benzetir. Kutlu talihiyle Kahraman’ın cihânı avucuna aldığı gibi o da nazım meydanına hükmetmektedir. Gâlib, şiirdeki kudretini efsanevî bir şahsiyete
teşbih ederken bilinçli bir tercih yapmakta ve idealize bir kişilik üzerinden şiirdeki gücünü idealize etmektedir: “Meydân-ı nazma çıkdı kalem
Kahramân gibi/Aldı cihânı kabzaya sâhib-kırân gibi” (Gâlib, k.13, b.1).5
Gâlib, klasik edebiyatın zirvesi olarak sanattaki kudretini Anka’ya ben5

Gâlib’in mitoloji çerçevesinde nazım sahasındaki kudretini belirttiği bir çok beyti bulunmaktadır.
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zetmekte ve onun gibi ulaşılmaz olduğunu belirtmektedir: “Ben bülbül-i
hoş-nağme-i gülzâr-ı fenayım/‘Ankâ-yı cihân-gîr de nâm-ı diğerimdir”
(Gâlib, g.80, b.6).
3.4.1. Şairin kendini ve şiirini mitolojiye teşbih-i maklûbu

Klasik Türk edebiyatı kuruluş döneminde İran edebiyatını modellemiş
ancak zamanla bir tekâmül yaşamış, klasikleşmiş ve daha yerli bir görünüm kazanmıştır. Anılan süreç şairlerde bir özgüven oluşturmuş, şairler
kendilerini Acem şairleri ile mukayese etmeye başlamış hatta onlardan
üstün görmüştür. Tarlan, yaşanan bu edebî süreç hakkında şunları belirtmektedir: “Evvelâ didaktik mahiyette iken zaman geçtikçe lirik hüviyet
alıyor. Nihayet on beşinci asırda kıvama geliyor. İran edebiyatını aruzuna
ve mazmunlarına uyabilecek bir kıvraklık kazanıyor” (Tarlan 2017: 5556). Klasik edebiyat 15. yüzyıl itibariyle (İstanbulun fethiyle) klasik bir
görünüm kazanmaya başladı. Osmanlı’nın zaman içinde siyaseten kazandığı üstünlük edebî anlamda da gerçek bir karşılığı olan kendine güven
16. yüzyılda Osmanlı şairlerinin kendilerini İran şairleri ile mukayese
etmeleri sonucunu doğurdu ve özellikle 17. yüzyıl itibariyle İran şairleri
karşısında üstünlük söylemine dönüştü.6 Mitolojik şahsiyet ve varlıklar
çerçevesinde şairlerin övünme ve üstünlük ifadeleri de şiirin anılan dönüşümü çerçevesinde değerlendirilebilir.
Bâkî, kaleminin “rengin” vasfına dikkat çeker ve sevgiliyi vasfeden kalemine Bihzâd’ın erişemeyeceğini belirterek kendini Bihzâd’dan üstün tutar: “Rengîn ider evsâf-ı rûhun hâme-i Bâkî/Ol sûreti virmez sanemâ nakşına Bih-zâd” (Bâkî, g.35, b.7). Şairliğin koşullarından biri aşktır. Şairler
“âşık” olmayı şairlikleri ve şiirleri için büyük bir değer olarak görürler.
Hayâlî, aşk hususunda kendisini Anka ile mukayese ederek kendini ondan
üstün görür. Hayâlî, aşkın doruğunun doğanıdır. Mekansızlık ülkesinde
uçan Anka onu görmemiştir: “Şâhbâz- ı evc_i aşkam kim Hayâlî görmedi/
Lâmekân mülkünde pervâz eyleyen ‘Ankâ beni” (Hayâlî, g.585, b.5). Hayâlî
kendini Errjeng’ten üstün tutmaktadır: “Bulurdu rengi tegayyür çu nâzır-ı
su’ban/Göreydi hâme-i Mani-sitânımı Erjeng” (Hayâlî k.7, b.26). Hayâlî,
kendini Mânî’den de üstün görmektedir: “Bu Hayâlî oldu Erjeng-i Nigâristân-ı nazım/Mânîyi ko gör ma’âni hüsnünün nakkâşını (Hayâlî, g.638,
b.5).” Nedîm, kalem kılıcına Behrâm’ın korkuyla bakacağını söyler. Nedîm,
kendini cesaret timsali olan Behrâm’dan üstün görür: “Bakup destindeki
şemşîre bîm-i cân ile Behrâm” (Nedîm, k.6, b.56).
6
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Sonuç
Mitolojiye teşbih ve teşbih-i maklûb klasik edebiyat geleneğinin estetik
ve anlam dünyasına güçlü katkı sağlamıştır. Klasik edebiyat sanatkârının
hakikati anlatma çabası onu ele aldığı herhangi bir mevzuyu ideal olana benzeterek anlatma neticesine götürmüştür. Mitolojik/efsânevî şahıs
ya da varlıklar değerlerin ideal temsilidir. Mitoloji klasik edebiyatın sanat anlayışına bu açıdan güçlü bir kaynak olmuştur. Sanatkâr, ideal olana
benzetme yaparak anlamı güçlendirdiği gibi zaman zaman benzettiği şeyi
teşbih-i maklûb ile kendisine benzettiği mitolojik şahıs ya da varlıktan
üstün tutarak anlamın ve estetik değerin ölçüsünü artırmak istemiştir.
Teşbih anlamı güçlendiren bir sanat olarak üç basamaklı bir merdivenin
ilk basamağı gibidir. İdeal olana (mitolojiye) teşbih anlamın daha da güçlenmesini sağlayarak merdivenin ikinci basamağıdır. Mitolojiye teşbih-i
maklûb ise benzetileni kendisine benzetilenden üstün tutarak merdivenin üçüncü basamağını oluşturmaktadır. Özellikle klasik edebiyatın klasik
vasfını kazanması sonrasında şairlerin öz güven duydukları ve üstünlük
söylemi içine girdikleri görülür. Şairlerin kendilerini ve şiirlerini mitolojik
öğelere benzetmeleri ve teşbih-i maklûb çerçevesinde şiirlerini ve şairlik
kudretlerini benzettikleri mitolojik öğeden üstün tutmaları klasik şiirin
klasikleşme süreci ile eş zamanlıdır. Mitolojiye teşbih ve teşbih-i maklûb
mübalağa sanatının güzel örnekleri arasındadır. Bunun yanı sıra edebî
sanatlar edebiyat tarihinin tekâmül sürecinin izlenebildiği bir vasıtadır.
Teşbih türleri içinde belagat yönünden “Teşbih-i Beliğ” en güçlü teşbih
türü olmakla beraber müşebbehünbihin özelliklerinin de klasik şiirin
“idealleştirme” sanat anlayışına katkı sağladığı kanaatindeyiz. Mitoloji bu
hususta zengin bir kaynaktır. Teşbih-i maklûb ise bu idealleştirmeyi daha
da artırmaktadır.
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Öz: Eskiçağ tarihi incelenirken üç kronolojik dönemden söz edilir; mitos çağı, epos
çağı ve logos çağı. Bunlar kesin çizgiler ve tarihler verilerek yapılan ayrımlar olmaktan çok mitolojik düşünme biçiminden akılsal, bilimsel bir yapıya geçerken toplumların izlediği güzergâh olarak bize sunulurlar. Bunların ilki olan mitos, söylencelerin
hâkimiyeti olan dönemi; epos, kahramanlık şiirlerinin dönemini ve son olarak logos
ise artık akılcı düşünmenin başladığı yani felsefenin doğduğu dönemi simgeler. Oysa
Eski Yunan felsefesine bir göz atmak bile bu geçişin öyle birdenbire olmadığının, artık mitostan logosa geçildiği kabul edilen dönemin anlatılarının hâlâ mitlerle yüklü
olduklarının görülmesine yeter. Peki, bu mitlerle yüklü olma sadece bilimin doğuşu
olarak kabul edilen eskiçağ felsefesine özgü bir durum mudur? Bugün düşünme ve
dünyayı algılama biçimimizde etkili olan felsefi ve bilimsel kuramlar mitolojiden ne
kadar ayrıştırılabilir? Bu soru dine dair sorulduğunda mitolojik etki geçerli inanç sistemlerinde hemen fark edilip pek çok kişi tarafından kabul edilecektir. Ancak bilim
ya da felsefe söz konusu olduğunda mitos/logos ayrımı kurucu bir ayrım olmak bakımından dokunulmaz bulunmakta ve birçok bilim insanı bu ayrımının sorgulanmasında hassas davranmaktadır. Kimi hassasiyetlere dokunmak pahasına bu çalışmada
felsefeden bazı örneklerle ayrımın sandığımız kadar kesin olmadığı gösterilmeye çalışılacaktır. Felsefi metinlerde ve bilimsel kuramlarda rahatlıkla mitos denilebilecek
anlatılar gömülüdür. Anlatı; kişileri, yeri, zamanı belirgin, açıkça ortaya konulan tema
ve motiflerle oluşan hikâye ise eğer, birçok bilim ve felsefe kuramı da anlatıdır zaten.
Sonuç olarak bilim ve felsefe sadece mitos’tan doğmuş olmakla kalmaz, onla şekillenmeyi sürdürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mitos, logos, anlatı
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AN INQUIRY ON THE DIFFERENCE BETWEEN
MYHTOS AND LOGOS

Abstract: In the study of ancient history, three chronological periods are mentioned;
these are Age of Mythos, Age of Epos and Age of Logos. There are no definite lines and
certain dates separating these ages; they are presented to us as the path followed by
the societies through the transition from mythological thinking to a rational, scientific structure. The first of these is mythos symbolizing the period dominated by the
myths; the second one is epos symbolizing the period of heroic poems and the last
one is logos, during which the rational thinking, namely the philosophy emerged. As
the narratives of period, accepted as the transition from the mythos to logos, abound
in the myths, it can be said that the aforementioned transition didn’t occur suddenly in the Ancient Greek philosophy. Is this abundance in myths only intrinsic to the
ancient philosophy, accepted as the birth of science? How can we distinguish philosophical and scientific theories that are influential in our modern way of thinking and
perceiving the world? When this question is asked about religion, the mythological
influence will be recognized immediately by valid belief systems and will be accepted by many. But in the case of science or philosophy, the distinction between myths
and logos is untouchable, and many scientists are sensitive to the questioning of this
distinction. In this study, it will be showed that the distinction is not as precise as
we thought, at the expense of some sensitive topics, by giving some examples from
philosophy, psychoanalysis and sociology. In philosophical texts and scientific theories, narratives that can be easily called mythos are embedded. If narrative is a story
consisted of precisely defined people, time, place as well as clearly revealed themes
and motifs, then many scientific and philosophical theories are already narratives. As
a result, science and philosophy are not only born from the myth, but continue to be
shaped by it.
Keywords: Mythos, logos, narrative
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1. Giriş
Bu çalışmada mitos ve logos’u keskin sınırlarla birbirinden ayırmanın kolay olmadığı, artık mitos’tan koparak kendini var ettiği söylenen felsefenin
sadece logos içeren bir söylem olmadığı ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Elbette bu yaklaşım herkesçe tereddütsüz kabul edilecek bir bakış açısı
değildir. Büyük iddialarda bulunarak yeni bir üstanlatı kurmaya çalışılmadığından, bilginin ve bilimin inanç ve uzlaşı konusu da olduğu hesaba
katılarak naif bir tarzda yapılmaya çalışılanın mitos logos arasındaki ayrıma dair bir sorgulama denemesi olduğu söylenebilir.
Bu sorgulamayı yapmayı denerken öncelikle Grek felsefesinden birkaç
örnekle ayrımın keskin olmadığı, logos olduğu söylenen felsefenin mitos
içerdiği gösterilmeye çalışılacaktır. Ancak bu mitos’tan logos’a geçiş dönemi olduğundan böyle değildir. Bunu gösterebilmek adına, 19. yüzyıldaki
dilin kökeni araştırmaları yapan felsefelerdeki mitiklik ortaya konulacaktır. Bu sırada mitikliğin dini etkinin azlığı çokluğu ile de açıklanamayacağı
da gösterilecektir. Çalışmanın devamında Lévi-Strauss örneği üzerinden
yapısalcılığın konuya yaklaşımı incelenecek ve onun mitos ve logos’un
bazı açılardan farklılıkları olsa da birer yapı olmak bakımından ortaklıkları olduğu düşüncesi anlatılacaktır. Lévi-Strauss’a kısmen hak vererek
onun da yine de hâlâ iki yapı arasında kurduğu karşıtlığın eleştirilebileceği düşüncesinden hareket ederek daha postyapısalcı bir bakış açısından hem mitos hem de logos’un birer anlatı olduğu yaklaşımı görüşü ile
çalışma son bulacaktır. Bu bakış açısından ayrımın sanıldığı kadar keskin
olmadığı serimlenmeye çalışılacaktır.
2. Logos’un Karşısına Yerleştirilen Mitos

Mitin tüm mitleri kapsayacak tek bir tanımını yapmak pek mümkün görünmemektedir, çünkü mit, “çok sayıda ve birbirini bütünler nitelikteki
bakış açılarına göre ele alınıp yorumlanabilen son derece karmaşık bir
kültür gerçekliğidir” (Eliade, 1993, s. 13). En geniş kapsamıyla mit; kutsal
bir öykü ile bir gerçekliğin nasıl yaşama geçtiğinin anlatılmasıdır denilebilir (1993, s. 13). Mitikliği saptamayı sağlayan; mitosun hem tarihsel
hem tarih ötesi belirlenimler yapan çift yanlı yapısıdır. Tarihsel bir kurumun mevcut halini nasıl kazandığını anlatan “mitik” hikâye aynı zamanda
bu kurum için tarih aşırı bir model önerecektir (Yıldırım, 2016, s. 25-6).
Eliade’nin deyişiyle burada söz konusu olan tek seferlik olaylarla tekrarlanmayan tarih değil de tekrarlanması ile anlam ve değer kazanan bir örnek tarihtir (Eliade, 2009, s. 409). Bir mitos tek bir hikâye değil temaya
göre belirlenmiş tüm bir öbek bir mitos’tur. Lévi-Strauss’un mantığına uygun olan “farklı çeşitlemeleri bir arada okuma ve mitos motiflerini geniş
mantıksal bağlamda değerlendirme” aynı zamanda Vernant’ın yöntemidir (Yıldırım, 2016, s. 27).
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Mit sonuçta bir yaratılış öyküsüdür. Kişileri doğaüstü varlıklardır. Dünyayı kuran bu doğaüstü varlıkların kutsal eylemleridir. Sonuçta mit kutsal
bir öykü olarak kabul edilmesiyle gerçeklik kazanır (Eliade, 1993, s. 13).
Doğaüstü varlıkların kahramanlıklarını anlatarak tüm insan etkinliklerinin modelini oluşturur. Zaten mitin başlıca işlevi de budur; sadece dinsel
değil tüm insan davranışlarının örnek modellerini ortaya koymak (Eliade,
1993, s. 13-4).
19. yüzyılda fabl, kurmaca, uydurma anlamı taşıyan mit sözcüğü 20.
yüzyılda farklı bir gözle değerlendirilmeye başlanıp; kutsal da sayıldığı
için değerli, gerçek öyküler olarak yeni bir anlamda incelenmeye başlanmıştır. Eski Yunan düşüncesi logos’a yaklaşırken mitos’tan uzaklaşmaya
başlamış ve en sonunda “gerçek olmayan” her şey mitos olarak adlandırılmıştır. Ancak Yahudi-Hıristiyan anlayışı buna karşıt bir şekilde, Eski
ya da Yeni Ahit’te yeri olmayanı hayal olarak görmüştür. Eliade mitin bu
anlamından ziyade yaşayan mit olma özelliği bulunan toplumlarla ilgileneceği ve miti saçma inanışlar değil insanların yaratıcı kültürel olguları
olarak değerlendireceğini belirtir (Eliade, 1993, s. 9-10). Eliade ‘gerçek
öykü’ – ‘yalancı öykü’ ayrımı yapar; gerçek öykü kutsal ve doğaüstü olan
mitler iken yalancı öyküler bir kahramanın halkları canavardan kurtarması, büyücülerle ilgili öyküler gibi içeriği dindışı olan fabl ve masallardır.
Kozmogoni, yıldızların yaratılışı ve ölümün kökeni gibi öyküler gerçekten
olup bittiğine inanılan mitler iken, bazı hayvanların anatomilerine ilişkin
öyküler türündekiler ise ilkel olarak adlandırılan topluluklar için de fabl
işlevindedir. Bu onların herhangi bir zamanda ve herkesin içinde anlatılabilmesinden de anlaşıbilir. Mitlerin ise kutsal sayılan zaman dilimlerinde belli ritüeller eşliğinde ezberden okunması gerekir. Ve bu mit ve ritler
herkese açık da değildir (Eliade, 1993, s. 16).
Eliade’ye göre, mitlerin yapısı ve işlevi için beş temel özellik göz önünde bulundurulmalıdır; ilki, mit doğaüstü varlıkların eylemlerinin öyküsüdür. İkincileyin, bu öykü kesinlikle gerçek ve kutsal kabul edilir. Üçüncü olarak, bir
şeyin yaşama nasıl geçtiği, bir davranışın nasıl yaratıldığını anlatır yani yaratılışla ilgilidir ve bu nedenle de mit örnek tip oluşturur. Dördüncüsü, miti bilmekle kökene de hâkim olan insan nesnelere egemen olup onları yönlendirip
kullanabilir. Burada Eliade’nin sözünü ettiği soyut bir bilgi değil ritüeller ile
yaşanan bir bilgidir. Son olarak, insan miti bu ritler ile canlandırarak olayların kutsal, coşku verici etkisine girmek anlamında yaşar (Eliade, 1993, s. 23).
3. Logos’a Karışmış Mitos

Bu bakımdan bilimsel bir meraktan farklı görülebilecek mit yine de çoğunlukla logosa karışır. Platon sofist diyaloğunda mitos’u kullanmaları
dolayısıyla hakiki ile masal dinleyici tarafından karıştırılıyor diyerek sofistleri eleştirir. Her dediğinin hesabını verebilmek adına logos’un yolu782
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nu tercih etmek gerektir (Vernant, 1996, s. 200). Ancak kendisi dinleyici
anlasın diye mitos’u kullanırken bu eleştirisi garip görünür. Dinleyici anlasın diye mitos’u kullanırken ise mitleri anlamla oynayarak, onları istediği biçime kaydırır. Mitlerde yapılan bu kaydırma tragedya şairlerinde
de belirgin şekilde vardır. Kahraman mitlerinden oyunlarının izleklerini
alırlar ama olay örgüsünü de değiştirirler, destan kahramanlarının yöneldiği güçleri de (Vernant, 1996, s. 203). Asıl kopuş Aristoteles’tedir; mitos
ve logos artık birbirini anlayamayan iki farklı söylem haline gelmiştir. Ona
göre teologlar bizi düşünmez, kendilerini ikna ile yetinirler. Aristoteles,
mitos’u da felsefi metin gibi okuyarak ikisinden birinin geçerli olacağını
ortaya koyar, ikisi birbirine tamamen yabancıdır. Vernant’ın da belirttiği üzere mitos ve logos’u ancak birisinin geçerli olacağı iki farklı söylem
gibi ele alan Aristoteles bile Metafizik’te (s. 1074 b) tanrılara insan biçimi
veren öyküleri mitos geleneğinden çıkarırsak ilk tözlerin tanrı olduğu yolundaki inancın kutsal bir gelenek olduğu düşüncesindedir.
Yunanlılar mitos’u logos adına saçmalığın, yapıntı yalanın karanlığına atmış ama edebiyatta ortak gömüyü beslemek ve kültürlerinin canlı kalması için de kullanmışlardır. Ayrıca mitos’un altında karanlık, gizli bir öğretim değeri de bulmuşlardır. Ama bu gizli öğretiye ulaşmak için onu başka
bir dile çevirmek gerekir. Bu ikame bir anlatı olur ve mitos’u fizik, ahlak,
metafizik alanına aktarma çabasıdır. Bu da aslında onun kendi söylediğini
ve içinde taşıdığı değeri yok saymak pahasına olur. Başka ifadeyle mitos’a
başka şey söyletmektir bu. Örneğin Platon yalancı deyip Politeia’dan şairleri kovarken (Devlet, s. 377c- 378d, 379d, 383c) felsefenin tanıtlama
yöntemine uymayan, yapısı gereği doğruluk alanının dışında olan mitos’u
felsefesini açıklama aracı olarak da sürekli kullanacaktır. Anımsama kuramını da ruh göçü mitoslarıyla açıklar (Menon, s. 81 c-e.)
Sonuçta Yunan felsefesi mitos’u karşısına alarak dilini kursa dahi ve hatta kurarken mitos’u sürdürmektedir, ondaki bazı öğeleri ayıklayıp başka
düzlene taşıyarak mitos’ta bulduğu hakikati farklı tarzda bir dile dökme
ile var olmaktadır. İki yaklaşım var. İlki mitos bir eksiklik, yokluk olarak
olumsuzca tanımlanır: us olmayan, gerçek olmayan, hakikat olmayan,
anlam olmayan. İkincisi olumlu bir varlık biçimi yüklense bile amaç onu
başka bir şeye indirgemektir. İlki “aldatmaca ecesi” rolü ile şiirde, edebiyatta öne çıkarılıp büyüleyen bir masal olarak görünmesidir. İkincisinde
ona doğruluk anlamı felsefedeki anlamına indirgemek için verildiğinde
görünür. Dolaylı bir anıştırma, anlatılacak olanı kolaylaştırma olarak bir
ikame söylemdir bu durumda mitos. Logos lehine düpedüz reddedilme
karşısındaki alternatif durumu ancak özgünlüğünü, söylediğini silikleştirip ikame bir işleve bürünmektir (s. 212-3). Vernant’a göre bu bakış açısı
Schelling’e kadar değişmez. Söylenin kendi başına önemli olduğu ve bir
şey söylediğini dile getiren Schelling’tir.
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Bu durum sadece eskiçağ felsefesinde mitos’tan logos’a henüz geçildiği için görülmekte değildir. Örneğin 19. yüzyılda dillerin kökeni arayışı
içindeki birçok filozof fark etmeksizin mitos’la yoğurmuştur felsefesini.
Dilin kökenini arayan filozoflardan biri olan Vico’da temel kaynak Kitabı Mukaddes olsa da filolojik ve kültürel malzeme yığınıyla giydirilmiştir
ki hafif sapma gibi görülebilecek bu durum önemlidir. Çünkü artık Kitabı
Mukaddes’e ait açıklama (hâlâ kullanılırken) tarih öncesine havale edilmiştir (Yıldırım, 2016, s. 35). Daha sonra dilin kökeni araştırması yapan
bir başka filozof olan Herder’de Kitabı Mukaddes’in etkisi daha az olsa
da mitik birçok öğe onda da gözlenir. 19. yüzyılın dilin kökeni araştırmasında Vico ve Herder’de Kitabı Mukaddes’in etkisi aynı ölçüde olmasa da
mitiklik bakımından bakıldığında ikisinin de felsefelerinin oldukça mitik
olduğunu görmek bize gösterir ki; dinsel inançtan ya da onun hikâyelerinden uzaklaşmak bizi mitostan koparıp logosa yaklaştıramaz (Yıldırım,
2016, s. 51). Zaten hep düşüncenin geri planında bu ayrım sorgulanabilir
olarak kabul edildiğinde ayrım yapmak ve kesin sınırlar çizmek daha da
zorlaşacaktır. Daha sonraları dilin kökeni araştırmaları dilbilim çevresince yasaklanıp dil araştırmalarının etnografiye göre yapılması talep edildiğinde bu kez kökenci-özcü bakış çeşitlemeleri ve ethnos tanımlarıyla dilin
kökeni mitos’u Kitabı Mukaddes’in yetkisini poetik alanla sınırlamıştır.
Ancak etnografi bu köken mitos’unu da kovup dil araştırmasını ise hâlâ
özcü yapacak. Yıldırım’ın da belirttiği üzere öz inancı kültürel bir alışkanlık (Yıldırım, 2016, s. 36) olarak devam etmektedir. 20. yüzyılda özcülüğe
de tedirginlikle yaklaşılana kadar etnografi hüküm sürecek, özcü tipolojilerini üretmeyi sürdürecektir. Burada vurgulanmak istenen bilimsel olan
ile olmayanı çağın yaklaşımının belirlediğidir. Ne işin içindeki dinsel etkinin oranına bakılarak metnin mitikliğinin anlaşılabilmesi mümkündür
ne de logos dediğimiz şeyin bir sonraki aşamada sorgulanamaz olduğunu
düşünebiliriz. Çünkü artık köken araştırmalarının mitos olarak gören etnografinin özcü yaklaşımının bilimselliği sorgulanabilir görülmektedir.
4. Birer Yapı Olarak Mitos ve Logos

Modern Batı’nın ilerleme düşüncesini temel alarak yaptığı ilkel ve uygar
ayrımı Lévi-Strauss için anlamlı bir ayrım değildir. Bu Avrupamerkezci
bir yaklaşım sonucu yapılan keyfi bir ayrımdır. İlkel denilenler sadece
farklı düşünme tarzları, mantık kategorileri ve kültürel tasnifleri olan
Batı’dakilerden farklı insanlardır. Farklı anlam dünyaları vardır. Anlam
ise ‘kültür’ün biricikliğini sağlayan kendine has ‘yapı’da bulunabilir. Lévi-Strauss’a göre yapı; deneysel gerçekliğin üzerine inşa edilmiş modeller ile ilişkilidir. Yapı çeşitli şartları yerine getiren bir modeldir. İlk şartı,
yapı, sistem karakteristiğini simgeler; birçok unsuru vardır, biri değişirse sistem değişir. İkincisi, mevcut bir model için aynı tip modeller grubu
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oluşturacak bir dönüşümler dizisini düzenleme imkânı olmalıdır. Üçüncü
olarak, niteliklerden biri ya da daha fazlası bazı düzeltmelere tabi tutulduğunda modelin nasıl bir tepki vereceği öngörülebilir. Dördüncü ve son
olarak, model öyle inşa edilmeli ki gözlenen tüm olguları anlaşılabilir kılmalıdır (Demir, 2013, s. 10-1).
Yapı, toplum içindeki bireylerin uzlaşımına dayansa da tek tek bireylerin iradelerini aşan bir sistemdir ve bilinçdışıdır. Özne yapının içindedir,
davranışları bu yapıya uygundur ama bilinçli bir şekilde değil. Yapı unsurlar arasındaki ilişkilerin dengede olma durumudur. Bu unsurlardaki bir
değişiklik bütün dengeyi yani sistemi değiştirir. Denge ise unsurların aynılıklarıyla değil başkalık ve zıtlıkları ile konumlanır. Yapısalcılığın genel
bakışıdır bu aslında; fark’ı ve ilişki’yi anahtar kavramlar olarak kullanırlar. Daha sonra postyapısalcılık tarafından bu zıtlıklarla düşünmenin yine
hiyerarşi doğurması eleştirilecektir. Yapısalcılara dönersek; baba oğlu ile
ilişkisinde ondan farkı ile babadır denilebilir. Yine yapısalcılığın bakışı ile
Lévi-Strauss tarihselciliği reddederek eşsüremliliği savunur. Bir olayın
başka olaylara göre değil kendi içinde, kendi başına açıklanması gerekir.
İlişkisellik ise sadece içten yani yapının dışından değil içinden ele alınması gereken bir kavramdır. Bu anlamda varoluşçuluğa ve Marksizme de
karşıdır Lévi-Strauss. İnsanı evrenin merkezine değil hayat koşullarının
içine koyar. Demir, Lévi-Strauss için “Descartes’ın öznesini sınırsız Akıl’ının kibrinden arındırır” der (Demir, 2013, s. 14).
Bir kültürü anlamaya çalışmak yabancı bir dili öğrenmeye benzer. Anlamaya çalışılan bize yabancı yeni bir “anlam dünyası”dır. İlkel/ uygar gibi
yanıltıcı karşıtlıkları dikkate almadan, kendine anlam bahşeden yapıyı,
yapı içindeki anlam üreten unsurlararası ilişkileri anlamak ile bir kültür
anlaşılabilir. Lévi-Strauss bu ilişkiler kültürü oluşturdukları kadar toplumun da dilidirler (akt. Demir 2013, s. 15). Lévi-Strauss bütün kültürel fenomenlerin dilsel fenomenler gibi işlediğine inanır. Sosyal hayatın
her bir unsuru, sistemle ilişkili olarak anlamlıdır. Bu sistemi bilmiyorsak
göstergeler konuşamaz (akt. Demir, 2013, s. 15). Kültür sentaks olarak
düşünülür. Bu sentaksı anlayarak ritüelleri, biyolojik süreçleri, ekonomik
değiş tokuşları, mitleri ve tasnif sistemlerini anlayabiliriz. Kültür bütünüyle anlamlı bir iletişim kodudur. Sosyal süreçler gramere benzer. Kültür
fiziki, dünyanın bir temsilidir; dilin inşa ettiği anlam evreni içinde yerküre bizim dünyamız olur. Kültür; hikâyelerde, mitlerde, masallarda, tasvirlerde, teorilerde, sanat eserlerinde vb. dile getirilerek gerçekliğe anlam
verme tarzıdır. Lévi-Strauss’un Hüzünlü Dönenceler’de dediği gibi “insan
dil demek, dil demek de toplum demektir” (akt. Demir, 2013, s. 16). “Bütün kültürler gösterge sistemleridir”; her kurumu, her sosyal olguyu bir
gösterge olarak düşünen Lévi-Strauss için sosyal bilimler (antropoloji de)
semiyotiğin alt dallarıdır.
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Sosyal hayat bir kurallar takımıdır ve hayvan-insan, doğa-kültür gibi ikili zıtlıklardan kaynaklanır. Yapı temelini vurgular. Yapısal metodu, tüm
sosyal ilişkileri meydana getiren sosyal düzenin temel kurallarının tanımlanmasıdır. Sosyal fenomeni, ilişkileri ve yapıları düzenleyen anahtar
kurallara indirgeyerek akrabalık ilişkileri, mekân organizasyonları, geçiş
ayinleri gibi kültürün maddi boyutlarıyla dil, mitler, sanat gibi sembolik
alanları açıkça ilişkilendirir. Kimin kimle evlenmeyeceğini belirleyen kurallar takımı olan akrabalık sistemleri türünden sistem ve yapılar toplumun dilinin yapısına benzer; özdeş bilinçsiz yapılarca üretilen akrabalık
ve dil aynı toplumdaki farklı iletişim tipleridir.
Lévi-Strauss için bilim ve mit aynı şey olmasalar da işleyişleri aynıdır;
göstergeler kullanırlar, analoji ve karşıtlıklarla işlerler. Aynı karşıtlıklar, kombinasyonlar ve ilişkiler farklı kültürler yelpazesinde bulunabilir.
Bu insan zihninin evrensel kategorileri olmasındandır. Lévi-Strauss için
modern bilim ile mitik düşüncenin mantık tarzı arasındaki fark nitelik
farkı değildir, fark bu düşünme tarzlarının uygulandığı şeylerin doğasından kaynaklanır (Demir, 2013, s. 27). Mitos’un hakim olduğu toplumların
bilgisi bizden az değil, farklı. Bazı konularda daha ayrıntılı sınıflamalar
yapıp daha çok şey biliyorlarken evrenin anlamı gibi bazı konularda daha
dinsel düşünüyorlar. Lévi-Strauss’un bu yaklaşımına bilginin her türlüsünün inanç barındırdığı anımsanarak itiraz edilebilir.
Lévi-Strauss’a göre bir mitolojik hikâye karşısında onun gerçekten yaşanmadığını bilsek de onu açıkça saçma olarak nitelemek ya da hezeyanlı bir
zihnin tuhaf bir yaratımı olarak görmek yerine burada anlatılanları ciddiye almalı ve anlatının yapısını ve anlatıdaki öğelerin seçiliş nedenini anlamaya çalışmalıyız (Lévi-Strauss 2013, s. 55). Çünkü Lévi-Strauss’a göre,
“hayat ile düşünce arasında 17. yy. düalizminin kabul ettiği gibi mutlak
bir uçurum yok” (Lévi-Strauss 2013, s. 56-7). Mitoloji ve tarih arasında
varsaymaya alışkın olduğumuz basit zıtlık Lévi-Strauss için hiç de açık
değildir, bir ara düzey bulunur. Bense Lévi-Strauss’un arada net zıtlık bulunmayıp bir ara form olduğuna inansa da hâlâ ikisini farklı tanımlayıp
konumlandırmakta olduğunu düşünüyorum. Oysa tarihin de hem bilimler hem mitlerdeki gibi anlatılardan bağımsız kurulması mümkün değildir. Lévi-Strauss tarih yapmaya çalışırken mitolojinin içinden konuştuğumuzu, mitolojiye sıkıştığımızı söyler. Bana göre onu yaratıyoruz; çünkü
hakikatler anlatılardır. “Dünya/ geçmiş, bize zaten daima öyküler olarak
sunulurlar ve bu öykülerin gerçek dünyaya karşılık gelip gelmediklerini
bu öykülerden (anlatmalardan) sıyrılıp bilemeyiz; çünkü “gerçeklik”i “zaten her zaman” [varolan]bu anlatmalar oluşturur” (Jenkins, 1997, s. 21).
Tıpkı farklı sınıflama ve yorumlama tarzı olan tarihçilerin aynı olayı farklı
hikâyelerle anlatması gibidir durum. Farklı entelektüel gelenek ve politik
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eğilimlere sahip iki tarihçi aynı olayı bütünüyle aynı hikâyelerle anlatmaz,
hatta hikâyeleri zıtlıklarla dolu olabilir (Lévi-Strauss 2013, s. 73).
Lévi-Strauss’a göre tarih ile mit arasındaki gedik zihinseldir ve aşmak için
büsbütün ayrı olduklarını değil, tarihin mitin devamı olduğunu düşünmek
gerekir (Lévi-Strauss 2013, s. 74). Ama her şey değer bakımından aynı
olsa da her şey biçim olarak bir o kadar da farklıdır. Logos’un mitos’tan
farklı olduğu gibi Aristoteles felsefesi Platon felsefesinden farklıdır. Ama
Aristoteles’inki Platon’unkinden çok daha az mitos içerse de logos’un mitos’tan koparak kendini var ettiği söylemi filozofların metinleriyle ispatlanamaz. Düşünme biçiminin değiştiği yollu genel söylemse özünde hiçbir
şey söyleyemeyecek kadar geneldir.
5. Birer anlatı olarak mitos ve logos

“Mit insana evreni anlayabileceği ve anladığı illüzyonunu verir. Elbette
sadece illüzyondur” (Lévi-Strauss, 2013, s. 51). Benzer illüzyonlar bilim
insanlarında da var, sürmekte. Adına bilim dedikleri için ‘logos mitos’tan
daha kıymetli’ görüşü ile birlikte, teorileri gerçeği yansıtıyor diye düşünmektedirler ve hem onlar hem insanlık için bilim daha değerlidir. Oysa
aslında adına logos denenler de mitos denenler kadar kurmacadır, anlatıdırlar. Nietzsche’nin belirttiği gibi hakikatler metafor olduğunu unuttuğumuz metaforlardır (Nietzsche, 2017, s. 27). Hakikate dair bu fikri ile
bir postmodernizm öncülü olarak düşünülebilecek Nietzsche‘nin burada
anılmasının sebebi, Derrida‘nın da dil düşüncesi hesaba katılarak çağımızda tek ve mutlak hakikat düşüncesinin geçerliliğini yitirdiğini gösterebilmektir. Nietzsche‘ye göre, insan, güç istenci çerçevesinde anlamlandırmaya ve bilmeye ihtiyaç duyduğundan hakikat arayışı içindedir. Ancak
Nietzsche‘nin perspektivizmi çerçevesinde düşünüldüğünde mutlak hakikat olarak ortaya konan her şeyin, aslında kaynağında güç istencinin olduğu birer yorum oldukları; yaşamın ancak perspektifsel olarak betimlenebileceği görülür (Çelik, 2013, s. 137). Mitos ve logos’a da Nietzsche’nin
bu bakış açısı çerçevesinde yaklaşılabilir.
Kavram karşıtlıkları ile düşünme felsefe tarihi boyunca ya da aslında insanlık tarihi, bilim tarihi boyunca sürdürülmüş olsa da bu karşıtları kurduktan sonra gönül rahatlığı ile kullanagelsek de gözden kaçırılan bu
karşıtlıklar birbirinin içinde bulunmaktadır. Bilimsel düşünme ne kadar
saf logos olabilir. Mitos’tan ayrılıp başladı denilen felsefi düşünce mitos’la
öyle dolu ki (Platon mitos’u sadece araç olarak mı kullanıyor gerçekten?,
ölüm karşısındaki tavrı, ruhun ölümsüzlüğü düşüncesi vs. ne kadar logos
ne kadar mitos içeriyor?). Belki Derrida’nın kararverilemezlik kavramı ile
düşünmek daha ufuk açıcı olabilir.

787

M İ T O S L O G O S AY R I M I N A DA İ R B İ R S O R G U L A M A
DENEMESİ

KAYNAKÇA

Aristoteles (1996). Metafizik (A. Arslan, Çev.). İstanbul: Sosyal Yayınlar.

Çelik, E. E. (2013). Gadamer’in Hermeneutik Ufku ve Nietzsche’nin
Perspektivizmi. FLSF 15, 127-143. Erişim adresi: http://www.
flsfdergisi.com/sayi15/127-144.pdf
Demir, G. Y. (2013). Yerliler Arasında Bir Yapı Ustası [Önsöz]. Mit ve Anlam
(G. Y. Demir, Çev.) (s. 1-29) içinde. İstanbul: İthaki Yayınları.
Eliade, M. (1993). Mitlerin Özellikleri (S. Rifat, Çev.). İstanbul: Simavi
Yayınları.
Eliade, M. (2009). Dinler Tarihine Giriş (L. Arslan, Çev. ). İstanbul: Kabalcı
Yayınevi.

Jenkins, K. (1997). Tarihi Yeniden Düşünmek (B. S. Şener, Çev.). Ankara:
Dost Kitabevi.
Lévi-Strauss, C. (2013). Mit ve Anlam (G. Y. Demir, Çev.). İstanbul: İthaki
Yayınları.

Nietzsche, F. W. (2017). Ahlak Ötesi Anlamda Doğru ve Yalan Üzerine (A. O.
Aktaş, Çev.). Nietzsche ve Dil Erken Dönem İki Makale ve Yorumları
(s. 21-37) içinde. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
Platon (2002). Devlet (H. Demirhan, Çev.). İstanbul: Sosyal Yayınları.

Platon (t.y.) Menon (T. Poyraz, Çev.). Toplu Diyaloglar (s. 277-315) içinde.
Ankara: Yargı Yayınevi.
Vernant, J.-P. (1996). Eski Yunan’da Söylen ve Toplum (M. E. Özcan, Çev.).
Ankara: İmge Kitabevi.
Yıldırım, F. B. (2016). Eski Hikâye. İstanbul: Kanat Kitap.

788

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MYTHOLOGY
U LUSLARARASI Mİ TOLOJİ SEMPOZY UMU
PROCEEDINGS BOOK
B İ L D İ R İ K İ T A B I

2-5 May 2019 / Ardahan-Turkey
2-5 Mayıs 2019 / Ardahan-TÜRKİYE
MYTHOLOGYSYMPOSIUM.COM
A R DA H A N . E D U.T R / I S O M

ABRAHAM ESAU: MAN, MYTH, MEMORY
Rouzanne CARSTENS1

Abstract: Although historians do recognize myths as historical sources, it is only as
an alternative. Myths often speak to the present, which is clear in the Esau story as
his story stretches through the 20th Century and is still relevant today in Calvinia.
The story of Esau is one of a made martyr put together by myth. He is remembered
as a hero who worked hard, had respectability, and strove for self-improvement. His
anti-Boer identity was very important. In Nasson’s work, an informant is quoted as
saying: “[m]an, our people then were born British. They did not want to go under those
uncivilised Free State Boers.” This ‘free’ and ‘British’ identity made out the most important aspects of the Esau myth.
Though most of the myths attributed to Esau do seem realistic, there are others that
are less believable or else plainly incredulous or fanciful. These myths include Esau’s
ability to not only turn white, but take the image of a white woman.
Some features of myths are universal as similarities in myths are found right around
the world. The Esau myth is no exception, as features of his myth can be found in other stories. The story of Esau’s burial can be found within the stories of other heroes
that were buried, accompanied by “lightning flashes which blind the eye, and salutes of
loud peals of African thunder, which shake the earth in a manner that is known only to
persons who have spent a summer in the interior of South Africa.”
Keywords: Abraham Esau, Anglo-Boer War/South African War, Myths
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1. Introduction
It seemed that when the Boers and the British made peace, the story of
Esau was left to oblivion (Le Roux, 1995). Yet, the story of Esau did not
end with his death, it had just started. In 1904, a building was erected in
the memory of Esau. This became known as the Abraham Esau Memorial Chapel. Through successive generations, memorial services were held
every year and so the story of Esau would not be lost. The erection of this
building was made possible by money that was given to the Esau family
by none-other than Lord Milner himself (Nasson, 2016). Subsequently,
though, it became clear in later decades that the chapel was not fated to
stand forever. For the future existence of the chapel was put in danger
when the National Party won the 1948 election. The big issue was that
the chapel was located in the middle of the Afrikaner community in Calvinia, and there were many calls for it to be relocated (Nasson, 2016). The
chapel was regarded as an eyesore by Afrikaner Nationalists and finally
fell victim to the Group Areas Act of the 1950s (Nasson, 2016). It then
fell into the jurisdiction of the authorities in 1968 and was eventually demolished in 1972 (Nasson, 2016). The government then sold the plot to
an unknown buyer in 1977. It seemed then that this would be the end of
the long-running Esau story. Yet, the Esau name then again played a role
during the 90s in Apartheid South Africa and later was again on the lips of
those in Calvinia at the time of reconciliation in South Africa. It is even still
prominent today, as a chapel bearing the name still needs to be rebuilt.
This paper aims to answer the question of why the name of Abraham Esau
has played such a prominent role during the 20th Century and why his
story has not fallen into oblivion in the 21st Century. It should be noted
that the material survival of the legend, in my opinion, relies on a PierreJean Gerber. This myth of a coloured martyr today ultimately rests on the
shoulders of this former National Party member. This is because it is believed that Esau’s name was restored with the ceremony of thanksgiving
at St. George’s Cathedral where thanks was given to Gerber who in the
1990s had given the old chapel plot back to the Anglican church (Seale,
1992). However, it must first be explained who this Abraham Esau was
who is being referred to.
2. The Story of Esau

The story of Esau is one of a made martyr put together by myth. His identity as an “Engelse Kleurling” (English of mixed race) is important in his story, as it portrays him as not within the grasp of the Boers (Nasson, 1990).
The coloured community of Calvinia had fashioned Esau into a martyr, as
they needed a symbol for their suffering at this time (Nasson, 1990).
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Esau was born somewhere between 1850 and 1860 in Kenhardt. His family were resident servants on the farm of a William Seton, an Englishman
(Nasson, 1988). It was under Seton that Esau had an Anglicising influence
from early in his life and therefore, it is told, did not come under the influence of the Afrikaans Boers (Nasson, 2016). It is because of this that
the family received the label of ‘Engelse Kleurlinge.’ This label would stay
with Esau for the rest of eternity and play a crucial part in his remembrance. It also played a vital part in his myth. During his young adult life,
Esau went from town to town in search of a job. He eventually settled in
Calvinia as a blacksmith somewhere during the 1880s (Nasson, 2016).
It was here in Calvinia that Esau found himself when the Anglo-Boer War
between Boer and Brit broke out in 1899 (Nasson, 2016). This is where
his myth would eventually start. Esau’s first public speech is believed to
have taken place on May 19, 1900 at a rally celebrating the relief of the
siege of Mafeking and only four months later, Esau led a defence against a
rumoured Boer invasion (Nasson, 2016).n The myth states that it became
clear that both coloured men and women would follow Esau to the death
to defend their town against invading Boers. This made Esau a dangerous
man for the Boers. The defence, though, was in vain as Calvinia fell to
the Boers on 7 January 1901 (Nasson, 2016). It was quickly ordered that
Esau, and a few others should be arrested. Nieuwoudt himself, the leader
of the invading Boers, ordered the arrest of Esau and several others. After
his arrest, Esau was sentenced to twenty-five lashes on 15 January 1901
for speaking against the Boers. Folklore states that he was strapped to
a tree and received his lashing in full view of the public. The Boers used
him as an example of what would happen to anyone who had ideas to go
against them. Folklore goes that Esau fainted after the seventeenth blow
and was kicked until he got to his feet again (Nasson, 2016). This speaks
to the fact that he was simply human, it also made him more relatable
to people. His torture finally ended on the 5th of February at the hand of
a Stephanus Strydom. According to folklore, Strydom was instructed to
have Esau clamped into leg-irons and strapped between two horses to be
dragged outside of the municipal boundary of Calvinia. Here, just outside
of town, the life of Esau was ended (Nasson, 2016). That night, some of his
supporters went out to retrieve his body to bring it back for burial. The
irony of Esau’s story is that the Boer occupation was ended, according to
Nasson, only a day after Esau’s death (Nasson, 2016).
Myth surrounds the telling of Esau’s burial. Folklore has it that a sudden
thunderstorm sent the mourners in all directions. A lightning bolt then
ripped through the Union Jack upon the coffin and splintered the coffin to
reveal the mutilated face of Esau for the world to see Nasson, 2016). It is
thus important to analyse this aspect of myth within the Esau story.
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3. Historiography of Mythmaking
According to Peneff, there is a set framework to which most myths conform (Peneff, 1990). The most well-known myth, according to Peneff
(1990), is that of the self-made man. There are typically three important
points regarding this particular myth. The first point is that there is always a contrast between before and after. The second point is that there
is a removal of a personal history with positive social circumstances. The
last point is that there is rarely a mention of those who helped this “selfmade man” along the way (Peneff, 1990). Together with this myth, traditional myths always consist of a larger-than-life hero (McAdams, 1993).
The path that this myth follows is that the hero started out with nothing,
he then built himself up through his own efforts and is seen as an example for the nation (Peneff, 1990). The Esau story has aspects of both. The
myth of Esau is successful in speaking to the present as well.
4. The Myth of Esau

Though most of the myths attributed to Esau do seem realistic, there are
others that are less believable or else plainly incredulous or fanciful. Farm
labourers often used the myths of Esau to strike fear into their masters
(Nasson, 1988). One myth of Esau stated that he was able to become white
(Nasson, 1991). The tales of this myth did not just end there. This myth
was stretched further by stating that Esau was not only able to turn white,
but could also take the image of a white woman to get information from
the Boers (Nasson, 1991). Another of Nasson’s 1970s informants told the
story of the dead Boers’ ear Esau carried in his pocket and often showed
to the Free Staters and declared that he was as deaf as that ear while others tell the story of two white women losing their voices on encountering
Esau in the dark of night (Nasson, 1991). Someone else tells the story of
Esau chasing sheep into the water and as their bodies floated and rotted,
they suddenly turned into Afrikaners (Nasson, 1991). Nevertheless, it is
the more believable myths that survived.
5. Why the myth may persist

Although Gerber very unwittingly became involved in the Esau story, he is
nonetheless one of the biggest modern pieces of this story and is so, too,
the medium through which the myth still lives on.
Gerber grew up in the small west coast town of Vredenburg, situated
about 120km from Cape Town. His father served as a pastor for the Dutch
Reformed Church, and thus the Gerber family never had their own home.
Plot 227 on Hantam Street in Calvinia was advertised in a newspaper in
April 1977 by the “Departement van Gemeenskapsbou” (P. Gerber, person792
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al communication, May 31, 2018). Gerber could only afford those properties that were under R100 at reserved prices. It is also interesting to note
that when Gerber tendered for these plots, he had never even set foot in
Calvinia (P. Gerber, personal communication, May 31, 2018). It was only
in 1989, twelve years after he bought the plot, that Gerber decided to pay
a visit to Calvinia for the first time. On viewing the vacant plot, Gerber
could see that there were still traces of a building foundation and that
the ground had been disturbed. He was curious about what had stood
there, and thus asked around in Calvinia. He got the short answer from
the neighbours that there used to be a ‘Hotnots Kerk’ (P. Gerber, personal
communication, May 31, 2018). During the interview, Gerber paused deliberately after this statement, presumably to add weight to its meaning.
This had obviously disturbed Gerber greatly, and the question of why he
was sitting with a plot that had once belonged to the church, churned
around repeatedly in his head. According to Nasson, Gerber was only contacted by church administrators in 1992 who wanted to buy back the plot
in order to rebuild the chapel (Nasson, 2016). He felt that it was not right
to ask for money for a plot where a church had once stood and chose rather to give the land back to the Anglican church. He gave back the land on
two conditions, one being that the ground would only be used to rebuild
the chapel, and the other that the chapel would be completed by the centenary of Esau’s death in 2001 (Nasson, 1994).
Upon hearing of this, the press started getting involved in the story. Here
it is important to note that it was mainly the fact that he sat with a property that had once belonged to the church that bothered Gerber. As he
recalls, he wanted to give the land back as soon as he discovered there
had once stood a chapel that was dedicated to the memory of a Calvinia
folk hero.2 This was because he is a firm believer in ‘jy sloop nie kerke nie.’
(You do not demolish churches) (P. Gerber, personal communication, May
31, 2018). Something of the same sentiment can be found in the Cape
Times of 22 June 1992, where Gerber states, “I felt sick when I heard that a
church had been torn down, and decided that someday I would have a new
church erected on the land.”3
It is striking to note that the newspapers in the 1990s inevitably fixed
all their attention on Gerber in their coverage, depicting how he was a
living example of what a white citizen who grew up in Apartheid South
Africa should be like, and that this should be how white South Africans
should react generously in a democracy. For instance, The Weekend Argus of the 13th of June 1992 was of the opinion that Esau’s honour had
2
3

Memorial will be rebuilt in gift land, 1992.
Memorial will be rebuilt in gift land, 1992.
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been restored during the ceremony in the St. George’s Cathedral when the
plot was symbolically given back to the church, its rightful owner (Seale,
1992). In other words, the honour of Esau was revived when the land was
given back to the Anglican Church and the coloured community of Calvinia by a contrite white man. Ultimately, the myth was reawakened and
then came to stand on the shoulders of a white man. It further stated that
this was a 1992 example of reconciliation that South Africa should begin
to strive towards, with an eye on the development of a new democratic
society (Seale, 1992).
The Weekend Argus of the 1st and 2nd of May 1993 further praised Gerber
as the good Samaritan (Caelers, 1993). Gerber was praised for his gesture in giving back land that he had bought from people who had lost it
because of the Group Areas Act. In a deeply personal way, Gerber was
righting past wrongs at a basic community level, while President F.W. de
Klerk was apologizing to the nation. Gerber himself had declared that
the Thanksgiving ceremony in St. George’s Cathedral had been a turning point for him, for as he had looked over the faces of those who had
come from Calvinia, it confirmed the feelings behind his decision to give
back the expropriated lands he had accumulated over the years (Caelers,
1993). Moreover, to make his magnanimous action even more praiseworthy, what was commendable was that Gerber was not asking high
prices for any of these grounds which had been acquired cheaply - he
merely wanted to get back the money he had paid for the land (Caelers,
1993).
Die Burger in 1995 proclaimed its approval, pointing to Archbishop Tutu’s statement that the act of Gerber, a white man, in giving land back to a
coloured community, would be contributing to the peace of South Africa
in its new era. According to the paper, plot 227 in Hantam Street, Calvinia,
was the first ‘apartheid ground’ that was being given back in South Africa
(’Wonderwerk’ in Hantam dra by tot SA vrede, 1995). Through Archbishop Tutu, the story of Esau also travelled internationally, as he used this
story as an example of those who had given themselves over to healing
and forgiveness, and as an example of how South Africa could move forward in democracy on the basis of a form of restorative justice (’Wonderwerk’ in Hantam dra by tot SA vrede, 1995).
6. Remembrance of Esau in Calvinia

Esau lives on in Calvinia as memory of him can be found all around, in the
museum, in the graveyard, at the memorial, and in the name of the new
hospital near Calvinia-Wes. When, or if, the chapel is rebuilt, it will fall in
line with these other pieces and places of Calvinia remembrance.
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7. Conclusion
Despite all the initial interest and excitement in the 1990s, the chapel
was never rebuilt. This is very frustrating for Gerber and he is busy taking the situation into his own hands (P. Gerber, personal communication,
May 31, 2018). Though there are many reasons to remember the Esau
name, it embodies a myth, for although the name of Abraham Esau has its
place in history, it is significantly bigger as mythology (Bruin martelaar
se groot staanplek in geskiedenis nou erken, 1992). The heights which
the Esau name experienced in the 1900s arose at a time that the coloured
community in Calvinia were in desperate need of finding an identity that
would give them hope within the threatening context of the Anglo-Boer
War. So, too, the heights which the Esau story reached decades later in
the 1990s fell exactly at the same time that South Africa was experiencing
a dramatic shift in ideology. It was a time of reconciliation and, so, too, a
time that South Africa was in search of a new heritage. Both periods were
times of uncertainty about the future and confusion over the present. The
re-awakening of the myth came at exactly the right time. Yet, the story will
not be completed until the chapel is rebuilt, which at this moment is the
sole responsibility of Gerber.
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Abstract: Myth is one of the essential segments of a cultural heritage. It comes no
surprise to encounter myths or mythical elements in almost every society. This phenomenonhas led to scholars to seek the origin of their conveyance and the rationale
behind the diversity of them in each society. Accordingly, a variety of approaches and
findings have emerged for that purpose.
In this paper, the approaches related to the origin of mythology, an important element of the cultural heritage of humanity, which discussed by ‘Akkâd’, as one of the
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1. Giriş
Mit veya mitler insanlığın kültürel mirası içerisinde önemli bir yere haizdir. Hemen hemen her toplumun düşünce geleneğinde, sözlü veya yazılı kültürü içerisinde az veya çok oranda mitolojik unsurlara rastlamak
mümkündür. Bu mitolojik unsurlar, ait olduğu toplumun geçmişinden bu
gününe uzanan serüvenine ayna tutmaktadır. Bundan dolayı mitolojik unsurlar veya mit içerikli anlatılar, devamlı ilgi konusu olmuş; düşünürler
ve araştırmacılar tarafından inceleme konusu yapılmıştır. Bu incelemeler,
mitolojik unsurları anlamlandırmanın yanı sıra onların ortaya çıkış nedenlerini ve toplumdan topluma değişen oransal farklılıklarının gerekçelerini belirlemeyi hedeflemektedir.
Modern Arap düşüncesinin önemli simalarından olan ‘Abbâs Mahmûd
el-‘Akkâd, mitoloji üzerine incelemede bulunan düşünürlerden birisidir.
‘Akkâd, el-Fusûl (1996a, s. 36-41) adlı eserinde geçen makalesinde mitolojinin kökenine dair görüşleri ve Arap toplumunda mitoloji olgusunu incelemektedir. Şöyle ki; o, söz konusu makalesinde mitlerin kökenine dair
teorilerden fiziksel teori, tarihsel teori ve alegorik teoriye değinmektedir.
O, bu makalede ilgili teorileri, İtalyan düşünür Tito Vignoli (ö. 1914), İngiliz filozof Herbert Spencer (ö. 1903) ve Alman dilbilimci Max Müller (ö.
1900) üzerinden sunmaktadır. Bu teorileri genel hatlarıyla açıklayıp analizini yaptıktan sonra mitoloji bağlamında Arap toplumunu mercek altına
almaktadır. Ardından mitolojik unsurların göreceli olarak az olduğunu
değerlendirdiği Arap toplumunun bu durumuna kaynaklık eden olguları
irdelemektedir.
‘Akkâdın söz konusu makalesinde mitolojinin kökenine dair teorilerin bir
kısmına yer vermesi ve bunlara dair değerlendirmelerde bulunup aralarında tercihte bulunması, onun mitolojinin kökeni hakkında düşüncesini
ortaya koymaktadır. Yine o, mitoloji bağlamında Arap toplumunu analize tabi tutarken ve Arap toplumu özelinde mitolojik unsurların oransal
olarak toplumdan topluma farklılık göstermesinin nedenlerini belirlerken önemli tespitlerde bulunmaktadır. Bu yüzden bu tebliğde ‘Akkâd’a,
onun mitolojinin kökeni hakkındaki değerlendirmelerine, Arap toplumunda mitolojik unsurların azlığına dair tespitlerine ve bu tespitlerini
temellendirmesi ele alınacaktır. Tebliğ, üç ana başlıktan; ‘Abbâs Mahmûd
el-‘Akkâd’ın Hayatı, ‘Akkâd’a Göre Mitolojinin Kökeni ve Arap Kültüründe
Mitolojinin Az Olmasının Nedenleri başlıklarından oluşacaktır. Bu çerçevede işlenecek konuda ulaşılan veriler, betimsel ve tartışmacı bir üslupla
analiz edilerek birtakım çıkarımlarda bulunulacaktır.
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2. ‘Abbâs Mahmûd el-‘Akkâd’ın Hayatı3
‘Abbâs Mahmûd el-‘Akkâd, 1889 yılında Mısır’ın Asvân şehrinde dünyaya gelir. (Cubûrî, 2003, III, 302; el-Kassâs, 2009, s. 13; Zevalsiz, 1992, s.
136) Çocukluğunu Asvân’da geçiren ‘Akkâd, öğrenim hayatına 1896’da
el-Kuttâb’da4 başlar. Ardından ilköğrenime başlayan ‘Akkâd’ın bu öğrenimini 1903 yılında bitirir. Bu, onun öğrenim hayatının ilk ve son resmi
öğrenimidir. (Dayf, 1992, s. 137) Ancak onun ömrünün sonuna kadar hiç
kesintiye uğramayan okuma tutkusu ve üretken zihin yapısı, onu birçok
alanda yetkin kılmıştır.
Çocukluğunda yaşıtlarıyla oyun oynamak yerine yalnız kalmayı ve tabiatı
gözlemlemeyi tercih ettiğini ifade eden ‘Akkâd, ailesinin kendisine verdiği cep harçlığıyla birçok kitap almıştır. İbn ‘Abdi Rabbih el-Endelusî’nin
el-‘İkdu’l-ferîd, el-Hamevî’nin Semerâtu’l-evrâk, el-Ebşîhî’nin el-Mustatraf,
el-Âmilî’nin el-Keşkûl ile el-Muhallât ve el-Harîrî’nin Makâmâtu’l-Harîrî
bunlardan birkaç tanesidir. Yaşadığı şehirdeki kütüphanenin müdavimlerinden olan ‘Akkâd’ın ilkokulda öğrendiği İngilizce ve sonrasında öğrendiği Almanca ve Fransızca ona oldukça zengin bir okuma yelpazesi sunmuştur. (‘Akkâd, 1996a, s. 37-41) Bununla birlikte önemli ilmi kimliklerden
Muhammed Abduh, Cemaleddîn el-‘Afgânî ve Ahmed el-Cedâvî ile tanışma imkanı bulup onlardan yararlanır. (‘Akkâd, 1996b, s. 26, 37-41, 85.)
‘Akkâd, kısa süreli resmi görevi deneyiminden sonra 1907 yılında el-Cerîde dergisine yolladığı “Memurluk 20. Asrın Köleliğidir” adlı yazısının
yayınlamasıyla gazetecilik mesleğine yönelir. Bu süreçte birçok dergiye
gönderdiği farklı temalardaki makaleleri neşredilir. (‘Akkâd, 1969, s. 7;
‘Akkâd, 1996b, s. 60-61; Cubûrî, 2003, III, 302; Dayf, 1992, s. 136; Fâhûrî,
t.y., s. 291; Zevalsiz, 1992, s. 50) Siyasete de atılan ‘Akkâd, parti sekreterliği ve millet vekilliği gibi bazı görevleri icra eder. 1907 yılında başladığı
aktif siyasi hayatını, 1952’de yaşanan Hür Subaylar’ın devriminden sonra
bitirir. (Er, 2012, s. 51; Şeref, t.y., s. 211-225)
Erken yaşta telif faaliyetine başlayan ‘Akkâd, vefat yılı olan 1964 yılına
kadar nazım ve nesir türünde yüzlerle ifade edilen eser ve binlerle ifade edilen makale kaleme alır. (‘Akkâd, 1969, s. 21-22; Dayf, 1992, s. 137138; Kurrev, 1990, s. 221) Bu emekleri takdir gören ‘Akkâd’a 1960 yılında
edebiyat alanında Devlet Nişanı Ödülü verilir. (Dayf, 1992, s. 139) Oldukça
üretken bir ömür geçirdiği için edip, yazar, şair, mütefekkir, gazeteci, filozof, eleştirmen, siyasetçi gibi birçok vasıfla anılır. (Ebû Zikrî, 1982, s. 200;
Hafâcî, 1992, II, 33)
3
4
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Hayatı hakkında daha geniş bilgi için bakınız (Aktaş, 2015, s. 46-65).
el-Kuttâb, okul öncesine denk gayr-ı resmî eğitim kurumlarını ifade etmektedir. Bu
kurumda hafızlığını yaptığı aktarılmaktadır (“Şahsiyyât - ‘Abbâs Mahmûd el-‘Akkâd”,
2015).
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3. el-‘Akkâd’a Göre Mitolojinin Kökeni
Mit ve mitolojik unsurların kökeni ile ilgili hem klasik dönemde hem de
modern dönemde birçok görüş ileri sürülmüş veya birçok teori ortaya konulmuştur. (Batuk, 2009, s. 32-35; Dönmez, 2001, s. 15-18) Modern dönemde mitlerin ortaya çıkışıyla ilgili öne sürülen teorilerden dört tanesi
ön plana çıkmıştır. Bunlar, scriptual teori, fiziksel teori, tarihsel teori ve
alegorik teoridir. (Bayat, 2005, s. 29; Tökel, 2009, s. 167)
‘Akkâd ise mitolojinin kökenine dair söz konusu teorilerden üç tanesinden
söz etmektedir. Ancak konuyu incelediği makalesine seçtiği “آراء في األساطير
/ Mitolojiye Dair Bazı Görüşler” şeklindeki başlık, onun mitolojinin kökeni ile ilgili başka teorilerden de haberdar olduğu anlaşılmaktadır. Yine
çalışmaya konu edindiği teorileri incelerken ilki için mitolojinin kökeni
hakkında en doğru, akla en yatkın ve en kapsayıcı görüş gibi nitelemeleri,
(‘Akkâd, 1996a, s. 31) ikincisi için bu yaklaşım ilkel toplumlardan aktarılan mitlerin birçoğunu anlaşılır kılmakta değerlendirmesi (‘Akkâd, 1996a,
s. 32) ve üçüncüsü için de Hint ve Grek mitolojisinin bir kısmının anlaşılmasında temel dayanak olan öğretilerdendir tespiti (‘Akkâd, 1996a, s. 34)
onun mitlerin kökenine dair başka teori veya yaklaşımlardan haberdar
olduğu yorumumuzu desteklemektedir. Ancak makalesinde yer vermediği teorileri ise doğru veya yeterli bulmadığı için makalesine almadığı düşünülmektedir. el- ‘Akkâd’ın çalışmasında inceleme konusu yaptığı köken
teorileri şunlardır; fiziksel teori, tarihsel teori ve alegorik teoridir. Ancak
o, bu teorileri bu isimlerle zikretmemektedir. Teoriler için kişiselleştirme
ekolü, Spencer ekolü ve dilsel ekol isimlerini tercih etmektedir. Çalışmamızda tercih ettiği isimler yerine, onun bu isimlerle kastettiği teorilerin
mitolojik çalışmalarındaki karşılıkları esas alındı.
3.1. Fiziksel teori

Bu teoriye göre mitler, doğa güçlerinin (hava, ateş ve su) kişileştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Hava, ateş ve su, aslında tapınma objeleri olup doğa
güçleri arasında kişileştirilmiş baş tanrılarıdır. (Bayat, 2005, s. 29; Usta,
2015, s. 18; Dönmez, 2001, s. 16)
‘Akkâd, insanın içgüdüsel olarak evrendeki diğer varlıklara, kendi özeliklerini yansıttığını veya kendi kişiliği gibi bir kişiliği onlarda tasavvur ettiğini belirtir. Özelikle küçük çocuklarda, kötü ve sert mizaçlı kimselerde
bu durumun daha çok göründüğünü ifade eder. Dolayısıyla bu kimselerin
cansız nesnelerle gülüşmelerini, onlara öfkelenmelerini veya bağırmalarına rastlamanın mümkün olduğunu söyler. Esasında benzer durumların,
duygusal yoğunluk yaşadıkları anlarda diğer insanlarda da gözlemlendiğini vurgular. Diller incelendiğinde insanda içgüdüsel olarak beliren bu
özelliğinden ötürü, insana özgü sıfatların veya organların kendi dışındaki
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varlıklara atfedildiğini belirtir.
‘Akkâd (1996b, s. 31-32), Tito Vignoli’nin Mitoloji ve Bilim adlı eserinde
söz konusu içgüdüyü detaylı bir şekilde incelediğini ve sonuç olarak insanın doğal olarak diğer maddi varlıkları, akıllı ve hisseden varlıklarmış gibi
davranmasını kişiselleştirme olgusuyla açıkladığını ifade eder. ‘Akkâd,
daha sonra kişiselleştirme olgusunun iyi hava, azgın deniz, inatçı kaya,
aldatıcı mevsim, asi toprak, dağın başı, yerin dili, barınağın ağzı, evin yüzü
gibi dildeki yansımalarına yer verir. Sonuç olarak da eskilerin yıldızlar,
ağaçlar ve denizler hakkında anlata geldikleri söylencelerin insanın değinilen mizacının sonucu ortaya çıktığını söyler.
3.2. Tarihsel teori

Bu teoriye göre mitlere konu edinen kahramanlar, bir zamanlar yaşamış
gerçek kişilerdir. Zamanla bu kişilere ait bilgilerin birtakım süslemeler,
eklemeler ve abartılı anlatımlar sonucu bunların gerçek kişilikleri kaybolmuş ve onlardan mitolojik figürler oluşturulmuştur. (Bayat, 2005, s.
29; Usta, 2015, s. 17) Bu teori, ilk kez M.Ö. IV.-III. yüzyıllarda Evhemeros
tarafından dile getirilmiştir. Evhemeros, mitlerdeki tiplerin tarihte yaşamış büyük şahsiyetlerin tanrısallaştırılmış şekiller olduğunu söylemiştir.
(Demir, 2003, s. 13; Taş, 2000, s. 59)
‘Akkâd (1996a, s. 32-33), tarihsel teoriyi Herbert Spencer ile özdeşleştirerek sunmaktadır. O, Spencer’ın mitlerin kökenini ölülere tapınmaya
dayandırdığını ve bu düşüncesini: “İlkel topluluklar atalarının ruhlarına
tapıyorlardı. Başlarına gelen iyi ve kötü şeyleri onlara nispet ediyorlardı.
Ölülerin onlar gibi beslendiklerine, evlendiklerine, onların da diriler gibi
dünya nimetlerini arzuladıklarına inanıyorlardı. … Bu ilkel topluluklar,
atalarından kimisine; güneş, ay ve diğer tabii unsurların isimlerini vermişlerdi. (Bu isimlerle anılan şahıslar) öldükten sonra onların soyundan gelenler, atalarının tarihlerini ve onların şahsiyetlerini unuttular; onlardan
geriye hafızalarında kalan haberleri ve hikayeleri onlara verilen isim olan
güneş, ay ve diğer tabii unsurlara dayandırdılar” şeklinde ifade ettiğini
aktarır. Buna göre ilkel toplumlar atalarının ruhlarına tapınıyorlar ve
onları isimlendirirken ay, güneş vs. gibi diğer doğa öğelerinin isimlerini
kullanıyorlardı. Bununla birlikte bu isimlerle andıkları ve kendilerine tapındıkları atalarına dair anlata geldikleri hikayeler, zamanla soylarından
gelen kimseler tarafından atalarına aidiyetleri unutulmuş ve bu hikayeler,
sanki onların kendileriyle isimlendirildikleri tabii unsurlara aitmiş gibi
anlatılmaya başlanmıştır. Bu olgudan da mitolojik unsurlar veya söylenceler ortaya çıkmıştır. ‘Akkâd (1996a, s. 32), özellikle ilkel toplumlardaki
mitlerin birçoğu bu realitenin sonucu olarak meydana geldiğine dikkat
çekmektedir.
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3.3. Alegorik teori
Bu teoriye göre geçmişte ortaya çıkmış mitlerin tümü, alegorik ve sembolik anlatılardır. Bazı ahlaki, felsefi ve tarihi gerçekler alegorik bir formda
anlatılmış; zamanla yaygınlık kazanan bu anlatılardan mitler türemiştir.
(Bayat, 2005, s. 29; Usta, 2015, s. 18) Teoriyi ilk olarak öne sürenler, ilkçağ
filozofları; Sofistler ve Neoplatoncular’dır. Onlar, mitlerin alegorik yapılar
olduğunu ve ahlaki ve ruhi gerçekleri sembolize ettiğini söylemişlerdir.
(Demir, 2003, s. 14) Modern dönemde ise bu teori, Max Müller tarafından savunulmuştur. O, miti, dile özgün bir hastalık, beşer aklının soyut
fikirleri ancak benzetme ve mecazlarla anlatabilme yapısından ileri gelen
patolojik bir durum olarak tanımlar. (Kılıç, 1993, s. 4; Sivri ve Köylü, 2013,
s. 201; Tökel, 2009, s.166)
‘Akkâd (1996a, s. 34), bu teoriyi Alman filolog Max Müller’e dayandırmaktadır. Onun, Müller’den yaptığı aktarımın özü şudur: Geçmiş dönemlerde
dillerin kapsamının dar olmasından insanlar, evrendeki varlıkları, insanlara özgü sıfatlarla niteliyorlar ve bunu alegorik/mecazi anlatımlarla yapıyorlardı. Örneğin bizim İtalya sanatların anasıdır söylemimizde olduğu
gibi onlar da güneşe insana özgü bir durum olan anneliği atfederlerken
istiareli/metaforik bir anlatıma baş vuruyorlardı. İlk dönemlerde dilin
kapsam darlığından ötürü bu türden ifade şekilleri oldukça yaygındı. Öyle
ki; bu durum kendiliğinden ve istemsiz bir şekilde hayal güçlerine sirayet
ediyordu. Dolayısıyla bu olgu, mitolojiye kaynaklık etmekteydi. ‘Akkâd, bu
yaklaşımın Hint ve Grek mitolojileri bir kısmının izah edilmesine dayanak
olabileceğini belirtmektedir.
‘Akkâd (1996a, 34-35), Müller’in yaklaşımını açıklama çerçevesinde onun
geçmiş insanın tabiat ve doğa olayları algısıyla günümüz insanın algılarının farklılıkları dair değerlendirmelerine yer vermektedir. Geçmişte yaşamış insanın algısının bir sonucu olarak; ‘Eski dostumuz fecr, gelir mi? Aydınlığın tanrısı, karanlık ordusuna karşı zafer kazanır mı? gibi Hint kutsal
metinleri Vedalar’a yansıyan alegorik anlatımlardan örnekler sunmaktadır. O, bunları aktarırken Müller’in bu doğrultuda yaptığı değerlendirmelerinin ve örneklendirmelerinin esasında fiziksel teoriyle kesiştiğini ifade
etmektedir.
Sonuç olarak ‘Akkâd, her ne kadar ilk teoriyi daha tutarlı ve kapsayıcı olarak görse de diğer iki teoriyi de doğru olarak kabul etmektedir. Aynı şekilde her üç teorinin özünde doğa ve doğa güçlerine kendinden bir şeyler
yansıtılmış olmakla kesiştiğini düşünmektedir.
4. Arap Kültüründe Mitolojinin Az Olmasının Nedenleri

‘Akkâd (1996a, s. 36), mitoloji ortaya çıkaran insan yetisi ise bu yetinin
de herkeste ve her ırkta bulunması itibariyle mitolojik unsurların her
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toplumda eşit düzeyde olması gerektiği sorusundan hareketle Arap toplumunda mitoloji olgusunu sorgulamaktadır. O, her ne kadar bu yeti her
insanda ve her ırkta var ise her toplumun kendine özgü koşullarından dolayı durumun farklılaşabileceğini vurgulamaktadır. Dolayısıyla Arap toplumunun kendine özgü koşullarından dolayı mitolojik unsurların onlarda
göreceli olarak daha az olduğunu belirtmektedir.
‘Akkâd, Arapların kendilerine özgün koşullarını dikkate alarak onlarda
mitolojik unsurların az olmasına yol açan üç temel neden zikretmektedir.
Bunlar; elverişsiz coğrafik koşullar, tarihsel teorinin Arapların realitesiyle
örtüşmemesi ve yine alegorik teorinin Arapların realitesiyle örtüşmemesidir.
4.1. Elverişsiz coğrafik koşullar

Coğrafi koşulların insanın hayal dünyasına, kişilik yapısına ve iç dünyasına etki ettiği bilinen bir gerçektir. ‘Akkâd (1996a, s. 36-38), Arap toplumunda mitolojinin azlığına neden olarak gördüğü Arap coğrafyasını, Hint
toplumunun yaşadıkları coğrafyayla karşılaştırmalı bir şekilde sunmaktadır. Ona göre Hint toplumunun yaşadığı coğrafyada yüksek dağların, kayaların, mağaraların bolca bulunması, bulut, şimşek, gök gürültüsü, nehir
taşkınlıkları, gelgit olayları vs. gibi birçok doğa olayının sık sık yaşanıyor
olması, aynı şekilde her an aslan, timsah, kartal vs. gibi farklı canlı türüyle
karşılaşmanın olası olması, hayal gücüne bolca suret oluşturma ve uyarlama imkânı sunmaktadır. Ancak çöl ve vadilerden oluşan Arap coğrafyası,
aynı olanaklara sahip olmadığından hayali uyarlamalar onlarda daha azdır. Onlarda hayali uyarlamadan kaynaklı mitler yerine, daha çok çölün ve
vadilerin tenhalıklarının ruhta oluşturduğu korku sonucu gayptan gelen
ses ve ses yansımalardan kaynaklanan mitler bulunur. Bu itibarla Arap
mitolojisi görsel çeşitlilikten mahrum kalmış ve nispeten sınırlı olmuştur.
4.2. Tarihsel teorinin Arapların realitesiyle örtüşmemesi

Yukarıda değinildiği üzere bu teori, mitlerin kahramanlarının yaşayan
gerçek kişiler olduğu iddiasına dayanmaktadır. Aktarılan Herbert Spencer’ın değerlendirmesine göre de ilkel topluluklar atalarının ruhlarına tapınıyorlardı ve onları isimlendirirken ay, güneş vs. gibi diğer doğa unsurlarının isimlerini kullanıyorlardı. Ay, güneş vs. isimli atalarına hakkında
anlattıkları hikayeler, zamanla atalarıyla olan ilişkisi unutulup anlatılmaya devam edilince mitlere dönüşmüştü.
‘Akkâd (1996a, s. 38), bu teori çerçevesinde Arap toplumuna bakıldığında onların tapındıkları atalarının yaşadıkları olayları unutmadıklarından, hatta İslamiyet’ten sonra bile aradaki bağı koparmaksızın anlatmaya
devam ede geldiklerinden bu tarz anlatıları, mitolojik söylencelere dö804
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nüşmemiştir. Bu doğrultuda bazı örneklere yer vererek düşüncesini somutlaştırır. İslamiyet’ten önce Arapların taptıkları, Lât putu bu kapsam
değindiği örneklerden biridir. Şöyle ki; Lât aslında onların atalarından
biri olup Kâbe’ye ziyarete gelenlere sevik adlı yağda kavrulmuş buğday
ezmesini hazırlayıp ikram eden iyiliksever bir kimsedir. Araplar, o ölünce
heykelini yapıp ona ibadet etmeye başlamışlardır. Ancak ‘Akkâd’ın Lât’a
dair anlatılardan birini dikkate alıp bu çıkarımda bulunmuştur. Halbuki
Lât’a dair farklı anlatılar veya etimolojik değerlendirmeler de bulunmaktadır. (Fehd, 2003, XXVII, 107) Benzer durum, çalışmasında kullandığı diğer örnekler için de geçerlidir. (Gündüz, 2010, XXXVIII, 182) Dolayısıyla
onun tarihsel teori üzerinden yaptığı bu çıkarımı sorunlu görünmektedir.
4.3. Alegorik teorinin Arapların realitesiyle örtüşmemesi

Alegorik teori de değinildiği üzere, sembolik ve mecazi anlatımlar, zamanla mitleri ortaya çıkarmıştır. Çünkü diller, ilk evrelerinde dar olduğundan
dilin kullanıcıları karşılaştıkları yeni durumları, mecazi/alegorik olarak
var olan somut düzeydeki dilsel malzemeyle ifade etmişlerdir. Zamanla
bu durum unutulduğunda bu mecazi/alegorik anlamlardan mitler ortaya
çıkmıştır. (‘Akkâd, 1996a, s. 34; Kılıç, 1993, s. 4)
‘Akkâd (1996a, s.38-40), mitolojinin kökenine dair doğru bir yaklaşım
olarak gördüğü bu teorideki mantığın Arap toplumu için işlemediğini
vurgulamaktadır. Ona göre Arapça, alegorik/mecazi ifadeler bakımından
zengin olmakla birlikte kendine özgü koşulları da söz konusudur. Şöyle ki; Arapçadaki mecazi anlamda kullanılan kelime ve ifadeler, bu yeni
anlamıyla birlikte asli anlamını korumuş ve böylece dilde her iki anlam
kategorisi, varlığını devam ettirmiştir. Dolayısıyla gerçek anlamın unutulmamasından ötürü, alegorik/mecazi anlamlardan mitolojik unsurlara
geçiş olmamış ve sonuç olarak bu olgu, Arap toplumunda mitolojinin azlığına yol açmıştır. ‘Akkâd, Arapçada dilsel yapı taşların gerçek anlamları ile
mecazi anlamlarını birlikte sürdürdüğüne dair birçok örnek zikrederek
düşüncesini temellendirmeye çalışmıştır. Bu doğrultuda verdiği örneklerden biri de “ عقل الناقة/  ”عقل الرجلörneğidir. Bu iki örnekten “الناقة/  عقل/
Deveyi bağladı” cümlesinde “ ”عقلkelimesi gerçek anlamında kullanılmışken “عقل الرجل/ Adam akletti” cümlesinde “ ”عقلkelimesi mecazi anlamında
kullanılmıştır. Benzer birçok örneğe yer veren ‘Akkâd, Arapçadaki bu türden her iki anlam kategorisinin, dilin kullanıcıları tarafından bilindiğine
dikkat çeker.
‘Akkâd (1996a, s. 40-41), çalışmasının sonunda bu üç gerekçesinden ayrı
olarak bir dördüncü gerekçeye yer verir. O da şudur; Arapların köklü bir
medeniyetlerinin ve dolayısıyla şehirlerinin olmayışı, aynı şekilde şehirlerinin olmayışından ötürü sabah akşam kendisinde ibadet edilen tapı805
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naklarının bulunmayışı, onların böyle mekanlarda anlatılmaya uygun
gizemli söylencelerinin de olmayışına neden olmuştur. ‘Akkâd, bu değerlendirmesiyle sanki mitlerin kökeniyle ilgili değindiği teoriler arasına almadığı scriptual teoriye5 imada bulunmaktadır.
5. Sonuç

‘Akkâd, mitolojinin kökeni için üç teoriyi; fiziksel teori, tarihsel teori ve
alegorik teoriyi olası görmektedir. O, bu teorilerden ilkini en doğru ve
kapsayıcı olarak nitelemektedir. İkincisini ilkel toplumlarda ortaya çıkan
mitlere dayanak olmaya elverişli bulmaktadır. Üçüncüsünü ise özellikle
Hint ve Grek mitolojisinin bir kısmının kökeni izah etmede yetkin görmektedir.
Arap toplumunda mitolojinin azlığını ise üç temel nedene bağlamaktadır.
Bunlar; Arapların yaşadıkları coğrafik koşulların onların hayal yetilerinin
gelişmesine yeterli katkı sunmaması, tarihsel teorinin Arap toplumunun
realitesiyle örtüşmesi ve alegorik teorinin realitesinin Arap toplumunun
realitesiyle örtüşmemesidir.

5
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Bu teoriye göre mitoloji kaynağını dinlerden ve kutsal metinlerden almaktadır. (Bayat,
2005, s. 29)
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Öz: Yunan panteonundan Dionysos, Apollon ile karşıt, öteki, doğulu, şehirdeki yabancı bir tanrı olarak aşkınlığın, didaktiği ters yüz edenin, kontrol edilemeyen ötekinin
sembolüdür. Türk kültüründeki Keloğlan da çeşitli özellikleriyle Dionysos’a benzeyen, “dionizyak” bir kahramandır. Bu bildiride Dionysos ve Keloğlan tiplerinin karşılaştırması yapılacaktır. İlk olarak Dionysos ve Keloğlan tiplerinin genel özelliklerine
değinilecektir. Ardından bu iki tipin hem birer mitik karakter olarak özellikleri hem
de temsil ettikleri anlam dünyası karşılaştırmalı bir şekilde açıklanacaktır. Son olarak
Keloğlan tipinin Türk mitolojisinin sınırları içerisinde dionizyak bir sembol olarak
nasıl ve hangi konumda yer aldığı tespit edilip tartışılacak, bu tipin üzerine yüklendiği anlam örüntüleri açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dionysos, Türk mitolojisi, Keloğlan
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DIONYSUS AND KELOGLAN: KELOGLAN AS A TYPE OF
DIONYSAX IN TURKISH MYTHOLOGY

Abstract: Dionysus from Greek pantheon, as a antagonist of Apollon, the other, easterner, a foreign god; is symbol of trancendency, the other that cannot be controlled
and the one reverse the didactic. Keloglan in Turkish culture is a dionysiac hero
that resembles Dionysus wit its various characteristics. In this paper, Dionysos and
Keloglan types will be compared. First, the general characteristics of Dionysos and
Keloglan types will be mentioned. Then both the characteristics of these two types as
mythical characters and the world of meaning they represent will be explained in a
comparative manner. Finally, how and in which position the Keloglan type as a dionysax symbol exists within the boundaries of Turkish mythology will be determined
and discussed, and the meaning patterns which this type bears will be explained.
Keywords: Dionysus, Turkish mythology, Keloglan
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1. Giriş
Farklı kültürlerin mitik tasavvurlarında rtak, benzer veya birbirinden
alıntı tanrılar, kahramanlar, semboller, anlatılar vb. unsurlar mevcuttur.
Kuramsal açıdan bu durum birçok farklı şekilde açıklanmaktadır. Benzerliklerin kökeni veya kimin kimden alıntıladığı gibi özelliklerden çok, farklı
kültürlerin benzer unsurları nasıl sahiplendiği, ne şekilde kullandığı ve
bunlardan kendi kültüründe nasıl faydalandığı belirlenmelidir. Bu bildirinin konusu Yunan mitolojisinden Dionysos ile Türk mitolojisinden Keloğlan’ın karşılaştırmasıdır. Bildiride ilk olarak Dionysos hakkında mitik
bir tasavvur olarak bilgi verilip ardından sembolik anlamlarına değinilecektir. Ardından Türk mitolojisindeki önemli kahramanlardan Keloğlan
hakkında bilgi verilecek, bu genel bilginin ardından Keloğlan’ın çeşitli
sembolik özellikleri üzerinde durulacak ve Dionysos ile Keloğlan’ın hem
birer mitik tasavvur hem de birer sembol olarak genel hatları belirtilip
karşılaştırmaları yapıldıktan sonra Keloğlan’ın dionizyak bir kahraman
olarak Türk kültüründeki yeri açıklanacaktır.
Bildirinin ana metnine geçmeden önce karşılaştırmalı mitoloji bağlamında halk biliminin bakış açısına dair birkaç noktaya dikkat etmek gerekmektedir. Öncelikle bu bildirinin amacı Dionysos’u Keloğlan’ın kökeni kabul edip Keloğlan’ı alıntı bir kahraman hâline getirmek değildir. Keloğlan,
ilerleyen kısımlarda da görüleceği üzere, Türk kültüründe yaratılıp aktarılmış, Türk Dünyası’na ait millî bir semboldür.
Türk halk bilimi açısından bir kahramanı veya herhangi bir unsuru açıklamada köken meselesiyle ilgilenmektense ortak Türk Dünyası kültürünün
bir kahramanı, motifi, anlatıyı, sembolü nasıl değerlendirip kullandığı
noktasına dikkat edilmelidir. Bunun yanında Türk halk biliminin sözlü
kültür incelemelerinde araştırılan kültürün sahiplerinin inançları ve kabulleri dikkate alınmalıdır. Bu anlamda Türk halk bilmi, bir unsurun Türk
Dünyası coğrafyası, dili ve kültüründe nasıl yaratılıp, aktarılıp icra edildiğine odaklanmalıdır (Oğuz, 2017: 19, 27. Ekici, 2011: 107).
Yunan mitolojisi ve Türk mitolojisi arasında yapılacak karşılaştırmalı bir
çalışmada birbirinden tarihsel süreçte son derece uzak iki unsuru karşılaştırmak kayıtlı kaynakları ve bilgisi daha eski olan kültür dairesini,
eski ve köken kabul etmek gibi hatalı bir sonuca götürebilir. Yukarıda da
kısaca belirtildiği gibi halk bilimi ve kültür tarihi gibi yaklaşımlardan hareketle Dionysos ve Keloğlan gibi iki kahraman; mitik tasavvurlar, anlatı
dünyası, sembolik örüntüler ve kabullerden hareketle ifade ettikleri anlam noktasında değerlendirilebilir ve Keloğlan’ın Türk kültüründeki dionizyak sembol olarak açıklanması ile böyle bir çalışma Türk kültürünün
kendi içindeki “Keloğlanca” yaklaşımlarını ortaya koyabilir.
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2. Yunan Mitolojisi Tanrılarından Dionysos
Bu kısımda Dionysos ilk olarak mitik tasavvurlardaki “anlatı kahramanı”
hâliyle daha sonra da sembolik anlamlarıyla yer alacaktır. Dionysos “tarım-tanrı, ölüp dirilen tanrı, iki kere doğan tanrı, şeytanî tanrı” ifadeleriyle tanımlanır; Antikçağ/Yunan öncesi antik dönemin üç büyük tanrısından biri veya ikinci kuşak Olimposlu tanrı kabul edilir; Trakya, Frigya
ve Lidya kökenli olduğu ifade edilen ve Minos ile Mikenliler tarafından
da bilinen bu tanrının babası Zeus annesi ise insan Semele’dir. Annesi
Semele, Zeus’un gerçek görüntüsünü görüp ışıklarından ölmesiyle Zeus
tarafından alınıp “bacağında (baldırında veya kalçasında)” büyütülerek
doğurulmuştur. Şarap, cinsellik ve esrimeyle bağlantılı bir kültün merkezidir ve çiftçilik, bağcılık, meyve üzümün koruyucusu, şarap ve bereket
tanrısıdır. Bir anlatıya göre Titanlar tarafından pişirilip yenildikten sonra
tekrar dirilen Dionysos, arzuların sınırlanmadan dışavurumunun ve engel, sınır ve baskıların ortadan kalkmasının sembolüdür. Batı dünyasında
tragedyanın ve sanatın doğuşunda Apollon ile karşıt ve ona antitez olan,
kimi zaman da ortak noktalarda buluşup girift bir yapı oluşturan bu tanrı varoluş/ebedi yaşam ile kendi kendini yok etmenin sembolik anlatımı,
bireyin uç noktalara kaçışı ve çözülmesinin ifadesidir. Dionysos, insanla
doğanın bağını kuran, kentteki tanrının öteki yüzü, sınırsız mekâna sahip,
kentin eril/siyasi değerini sorgulayan, toplumsal figürleri bulanıklaştıra;
Doğu’dan, dağdan veya kentin dışından gelen genç bir adam şeklinde tasvir edilen bir tanrı ve mitik kahramandır (Cirlot, 1971: 82. Detienne ve
Darmon, 2000: 172-179. Hançerlioğlu, 2010: 117. Leeming, 2018: 103.
Nietzsche, 2018: 17, 21, 32. Öztürk, 2009: 300).
Paglia, Batının mitik tasavvurlarını da içine alan “Batılı düşünce sistemi”nin güzellik, estetik, sistem, bilgi vb. konulardaki yaklaşımlarının Apollonca olduğunu belirtir. Apollon didaktir, yönlendirici, sınırlayıcı, bireysel,
düzenleyici, dini şekillendiren ve koruyan, yönetici sınıfına ait bir semboldür ve doğayla mücadele hâlindeki insanın yöneten, yönlendiren özelliklerine ve kendine kurguladığı bu didaktik sistemin bütünü bir semboldür.
Dionysos ise kitonyen yani topraktan olandır. Toprağın derinliklerinden
gelen Dionysos ve Dionysosça (Dionizyak), Apollon ve Apolloncanın karşıtıdır. Zeus’un oğlu olmasına rağmen Homeros tarafından Olympos tanrıları arasında sayılmayan Dionysos, Apolloncanın karşısında her şeyi ters
düz eden bir yapıdadır. Onun tasvirleri kadınsıdır, annesinin giysilerini
giyerek kadınlar güruhunda aylaklık eder ve annesinin oğludur. Dionysos ile ilgili çeşitli şenliklerde, mesela Sparta’da, gelinin başı traş edilir ve
geline erkek elbiseleri ile botlar giydirilir. Argos’ta ise gelin düzmece bir
sakalla süslenir. Dionysos hiyerarşiye saygı duymaz; insan, hayvan, bitki
ve maden fark etmeksizin tüm biçimlere girip statüleri ortadan kaldırır.
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Dionysos enerji, coşkunluk, duygusallık, bağlantısızlık, çılgınlık, yıkıcı bir
enerji hâli, heyecan verici, yer yer edepsiz bir sembol dünyasıdır ve çeşitliliği inkar eden Apollon karşısında çoğul, aşağı sınıf ve döküntüler ile
yığınların demokratik idaresi ile çok sayıda farklı yapının arasındaki bütünleştirici malzemedir, lakayıt, oyuncu ve aşırıdır. Apollon durdururken
Dionysos “Davran!” der (18, 86, 102-103, 109-112).
Dionysos, Yunan mitolojisinin tanrılar panteonunda yer alan erken dönem tanrılardan biridir. Yunan mitolojisinde Zeus ve Apollon ile birlikte
üç büyük tanrıdan biridir ve babası tanrı Zeus, annesi ise insan Semele’dir. Dionysos babasından tanrısallık alıp bir tanrı olurken annesinden
aldıkları özelliğiyle dişil doğaya, toprağa, toprağın altına bağlıdır. İki kere
doğan olarak da anılan Dionysos bu anlamda öteki dünya ile de bağlantılı,
diğer diyara geçiş yapabilmiş bir mitik tasavvurdur. Anlatılarda Zeus’un
kalçası, bacağı ve baldırından doğmuştur. Babasından doğması onun büyük ve yüce bir baba sembolü üzerinden tüm babalık kavramını ve babayı
anneye dönüştürmesi özelliğidir ve o, insana ve toprağa bağlandığı annesiyle “anasının oğlu”dur. Genç bir erkek olarak tasvir edilen Dionysos
tasvirlerindeki farklılıklar ve birçok kılığa girmesiyle sahip olduğu değişkenlikle aslında biçimsiz olan, tüm çoğullukları bünyesinde bulunduran,
cinsiyetleri ve sınırları kaldırıp bir erdişi role bürünen mitik bir tasavvurdur. Karakteri didaktik, düzenli, sistematik, kurallı olanın karşısında
sanatsal, dağınık, kontrol edilemez ve tekinsizdir. Özellikle onunla ilgili
şenliklerdeki düzmece kellik ilgi çekicidir. Dionysos, Doğuludur, yabancıdır, ötekidir; şehirdeki “suriçi” ve “yerleşik”lerin karşısında “surdışı” ve
“yerleşik olmayan/hareketli” hatta “göçebe, konar-göçer”dir, şehrin içine girdiği noktada da “kentteki yabancı”dır ve şehirdeki sistemi ters yüz
eder. Dionysos, yukarıda, tahtında oturanın veya şehirde, yeri sabit olanın
karşısında aşağıda, kalabalıkların arasında, toprakla ilişkide, yokluk ve yıkımın kıyısında, kontrol edilemeyen tekinsiz bir tanrıdır.
Dionysos bu özellikleriyle bir taraftan tanrısal, bir taraftan da insani; babayı anneye dönüştürerek, annesinin oğlu olarak sembolik anlamda sadece anneye sahip, yokluğun ve ötekiliğin içinde bulunan genç bir erkek,
çoğulcu, bir bireyden çok topluluğu yansıtan, şekil ve form değişiklikleri
ile cinsiyetlerden ve biçimlerden öteye uzanan, bireyi ve varoluşun tüm
özelliklerini yıkan, kimliklerden sıyrılan, yabancı, şehrin dışındaki uzak,
taşra alanlardan gelen mitik bir tasavvurdur.
3. Türk Mitolojisi Kahramanlarından Keloğlan

Keloğlan, Türk kültürünün, özellikle Türk masallarının en bilinen kahramanlarından biridir ve bilindik kahraman profilinden farklıdır. Bir destan kahramanı gibi zafer kazanmaz; kahramanlığı, mit kahramanı gibi
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makro-kozmik veya destan kahramanı gibi önceden bahşedilmiş ve millî
değildir. O, tipik bir masal kahramanından da farklı bir çizgidedir. Keloğlan, Türk kültürü içerisinde bir semboller örüntüsünün vücut bulmuş hâlidir.
Keloğlan, Türk Dünyası’nın ortak anlatı kahramanlarından biridir. Türkiye’de Keloğlan, Azerbaycan’da Keçel Hemze, Keçel Memed, Keçel Yeğen;
Kazakistan’da Tazşa Bala, Kırgızistan’da Taz Bala adlarıyla da bilinir. Türk
Dünyası’nın hemen hemen tüm bölgelerinde Keçel veya Taz ile oluşturulmuş çeşitli adlarla anlatılarda yer alır. En erken yazılı kayıtları tahminen
12. yüzyıla ait olan Keloğlan saf, temiz yürekli, başı kel, babası ve kardeşleri hakkında fazla bilgi olmayan, annesiyle ve çoğu zaman da bir eşeğiyle
yaşayan, fakir, zor durumda fakat becerisi, zekâsı ve kurnazlığı sayesinde
köse, padişah, vezir ve çeşitli olumsuz tiplere karşı mücadele eden onlara karşı zafer kazanan, yaşadığı talihsizliklere karşı aklını kullanıp kazanan ve kötülerden intikam alan bir kahramandır. Pek çok kez olumsuz
sayılabilecek özelliklere de sahip olan ve bu özelliğiyle “karışık” bir masal kahramanı olarak da kabul edilen Keloğlan, gerçekçi bir çizgidedir ve
“kötü üst sınıfa” karşı mücadele eder, bu mücadele sonunda evlilik veya
padişahlık ödülüne kavuşur. Bir masal kahramanı olan Keloğlan ve kellik
sembolizmi Türk mitolojisinde de yerini almıştır. Türk mitolojisinde dünyalar arasındaki engelleri aşan kel kahramanlar vardır. Bazı destanlarda
kahramanlar kendilerini kele dönüştürerek öbür dünyaya geçebilirler.
“Altay Sayın Süme” destanında kahraman kel olup gökyüzünün yedi katını ve yıldızları dolaşır. Altay efsanelerinde kel şaman kadın motifi görülür.
Sibirya Tatarlarının geleneksel anlatılarında fırtına yaratan şeytani ruh,
kel bir kadındır. Türk destanlarında ve geçiş törenlerinde kellik dünyaya
gelişin ve yeniden doğumun sembolüdür. Orta Asya Türkleri arasında mitik anlatılarda “kel veya dazlak başlı ulu atalar” mevcuttur. Destanlarda
kahraman ile atının, masallarda da kadın kahramanın kele kılığına girmesi sıklıkla görülür. Altay Türklerinin çeşitli mitik anlatılarında Taz Kan,
Ülgen adlı baş tanrının annesi veya karısıdır. Baş Tanrı olarak da kabul
edilen Taz Kan (Kel Han) kadın şeklinde tasvir edilir ve bir tür ulu ata,
yurdun koruyucusudur. Taz Kan’ın dişiliği sembolik olarak Keloğlan’ın
annesinde ifade bulmuştur (Alptekin, 2004: 97-99. Eberhard ve Boratav,
1953: 15. Ögel, 1995: 306-309. Ölçer Özünel, 2005: 66-67. Öztürk, 2009:
574-575.).
Bu özellikleriyle Türk kültürünün, Türk mitolojisinin ve Türk Dünyası anlatılarının ortak ve önemli bir unsuru olan Keloğlan eski veya yeni tasavvurlarıyla Türk kültür kodlarının önemli bir iletim aracı ve millî bir sembol olarak görülmektedir. Keloğlan, genel anlamda Türk insanının zekâ
gücünün bütüncül bir sembolü ve yansıması olarak kabul edilir, özellikle
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hiçbir imkânının olmadığı noktalarda pratik zekâsızını ve sezgilerini kullanarak çözüm bulur. İlerleyen kısımlarda görüleceği üzere bir sınıf mücadelesinin aracı olarak da görülebilen Keloğlan sınıfsız bir toplumsal yapının katmanlar arası geçişli, Türk kültürüne ait millî bir tasavvurudur. O
Türk kültüründe ve anlatılarda bir “beklenmeyen kahraman”dır (Bilkan,
2001: 82. Ergun, 2005: 82. Tezel, 2014: 17. Uçkun, 2018: 563-564).
Çeşitli aratırmacılar Keloğlan’ı bir sınıf mücadelesinin aracı olarak da görmüşlerdir. Bu durum belli bir noktada anlaşılabilir. Sonuç kısmında tartışılacağı üzere Keloğlan bir öteki sembolü olarak halk bilgisi ürünlerinin
protesto işlevi bağlamında belli ideolojik görüşler için işlevselleştirilebilir bir semboldür. Bir görüşe göre Keloğlan alt sınıfın; zenginler, tüccarlar,
padişahlar ve benzeri üst sınıftan kişilerden alınan bir intikamın, onları
yönelik bir öfkenin, sinsi ve kindar bir başkaldırma ifadesi vardır, Keloğlan yeni döneme ait bir karakterdir ve “şehirlileşmiş köylülerin” duygularını sınıfsal mücadelede yansıtır (Alangu, 2016:193-196).
Keloğlan, anonim nitelikli bir tiptir, Anadolu insanının zeka düzeyini ve gücünü, vefasını, kanaatkarlığını ve haksızlıklara karşı boyun eğmez tavrını,
ezikliğini, horlanmışlığını, gözü pekliğini, yiğitliğini ve daha birçok yerleşik
hasletini simgeler. Keloğlan, neredeyse kendi kimliğinde bütün bir toplumun haleti ruhiyesini yansılayan “çoğul” bir kahramandır, tek başına bir
“toplum”dur. Aradığı şey sınıfsal, kökensel bir denklik değil, hayale sığmaz
imkânların çokluğudur ile toplumsal hiyerarşinin altı ile üstü arasındaki
ayrım çizgisini bulanıklaştırmaktır. Keloğlan karakteri Adler’in tanımladığı
cesur, özgüven sahibi iyimser insan tipi içinde değerlendirilebilir ve kurgusal bir masal kahramanından çok tüm varlığıyla içinden çıktığı toplumun
haleti ruhiyesini yansıtan bir halk kahramanıdır. (307, 308, 316, 318, 320,
326). Bunun yanında Keloğlan “başında saç olmama” özelliğiyle sembolik
bir “yerleşik önyargılardan şekillendirilmemiş” ve “yanlış bilgiyle bozulmamış” bir “oğlan”dır. “Genel geçer, alışıldık, bildik” şeylerden uzak “yerleşik düzen ve yerleşik düşünce”nin “dışında” bir kahramandır (Yüksek,
2017: 169).
Meriç Harmancı, Türk masallarındaki Keloğlan’ın tüm özelliklerini incelediği tezinde “düzmece Keloğlan” adıyla bir başlık açmıştır. Buradaki genel
bilgiye göre masallarda tanımamak amacıyla Keloğlan kılığına girerler.
Fakat Keloğlan kılığına girince de “kel tipinin kültürde var olan imaj ve
işlev”lerinden tüm masal boyunca faydalanırlar. Harmancı, Keloğlanlık olgusunun dikkat çekmemek, iddiasızlık gibi özelliklerinin yanında “cinsiyet
dışı algılanmak” özelliği taşıdığını da ifade eder (66, 67, 69). Harmancı’nın
bir diğer tespitine göre de Keloğlan, durup dururken hile veya kurnazlığa
başvurmamaktadır. O, belli bir kötülüğe, zalimliğe karşı, masal anlatıcısının tasarrufuyla birlikte, bu özelliklerini gerektiği zaman kullanır (188).
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Keloğlan, Türk Dünyası’nın birçok bölgesinde Türk halk bilgisi ürünlerinde yer almıştır. Kel, zayıf, kötü giyimli bir genç erkek olan Keloğlan, kurnazlığı, kendine has zekâsı, sezgileri ve harekete geçme dürtüsü ile hiçbir
şeye sahip olmayan fakir bir delikanlıyken padişahlarla, vezirlerle hatta
devlerle mücadele edip, kötülük, haksızlık ve adaletsizliklere karşı zafer
kazanır. Keloğlan, özellikle masallarda, genelde sadece annesiyle birlikte
anılır, babasından pek söz edilmez. Kelliğin, Türk mitolojisindeki niteliği ve kel şamanlar, kadın kabul edilen Taz Kan/Kel Han gibi özelliklerle
Türk kültürü için dişil ve tanrısal, eski ve Türk Dünyası’ndaki ortaklıklardan hareketle millî bir kahramandır. “Beklenmeyen kahraman” olarak
görülen, mevcut bilgiye farklı bir yönden yaklaşan, yerleşik ve düzenli
olanı değiştiren, eğip büken, tekinsizliğiyle ele avuca sığmayan, hareketli, sezgiyleriyle her şeyi yapabilen, büyük oranda korkusuz olan Keloğlan
belli bir kitlenin sembolü olmaya müsait bir yapı da taşır. Anasının oğlu
olan Keloğlan, kelliğiyle, çoğulluğuyla aslen cinsiyetler ve sınıflar üstüdür.
Özellikle düzmece Keloğlanlık bu erdişi yapıyı sergiler ve birey artık yok
olarak çoğul bir hâl alır.
Sonuç

Dionysos ve Keloğlan hakkında yukarıda yapılan genel değerlendimelerden de hareketle bu iki kahramanın özelliklerinin örtüştüğü söylenebilir.
Yunan mitolojisinde Dionysos; tarım-tanrı, Yunan-öncesi tanrı veya ikinci
kuşak Olympos tanrılarından biridir. Ölümlü bir anneye sahiptir, babası
tanrı Zeus’un da baldırından, kalçasından veya bacağından doğarak sembolik anlamda anneye dönüştürmüştür ve iki kere doğan, ölüp dirilen, bu
anlamda öteki dünyayla bağlantılı bir tanrıdır. Doğuludur, kentin/yerleşik düzenin ve tanrının “öteki” yüzüdür. Toprağın derinliklerine bağlı olan
Dioynsos, tüm statüleri ve cinsiyetleri yıkan, erdişi, anasının oğlu, durağanlığın karşısında harekete geçen, toplumsal düzen ve figürleri sarsan,
ters düz eden, engellerin ve sınırların ortadan kalkmasının sembolü, genç
bir erkek şeklinde tasvir edilen ve kendisiyle ilgili ritüellerde kelliğin de
yer aldığı bir tanrıdır.
Türk mitolojisinde Keloğlan, babasız, sadece annesiyle birlikte ve bu bağlamda anasının oğlu, fakir, birçok imkân ve şanstan yoksun, genç bir erkektir. Tasvirindeki en önemli özelliği kel olmasıdır. Bu niteliğiyle Keloğlan, sembolik olarak ölüp dirilen, öteki dünyaya seyahat etme niteliğinin
sembolik yansımasına sahip, iki kere doğmuş bir kahramandır. Taz Kan’ın
dişiliği onu kitonyen bir varlık kılmaktadır. Kellik, özellikle düzmece Keloğlan veya Köroğlu’nun Eloğlu olması gibi özelliklerde bireyin, kimliğin,
cinsiyetin yıkımı ve erdişi, cinsiyetler üstü, kimlikler üstü bir özelliğe gönderme yapar. Keloğlan şehirdeki olanın zıt kutbunda bir “öteki”dir. Hem
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şehirdedir hem de dışarıdadır. Birçok masalın sonunda padişah veya vezir olarak Apollonizyak düzeni ters düz eder, birçok statüyü sarsar.
Tüm bu özelliklerin yanında sembolik olarak Dionysos ve Keloğlan ele
avuca sığmayan, kontrol edilemeyen, tekinsiz, hareketli, girişken, kurnaz,
Doğulu, şehre dışarıdan gelen, “beklenmeyen” mitik kahramanlardır. Mitik birer kahraman olarak Dionysos ve Keloğlan birçok özellik bakımından birbirlerine benzemektedir.
Keloğlan’ın bu özelliklerinden hareketle Türk mitolojisinin kısmen dionizyak olan yanlarına bakılabilir. Doğanın yanında, doğayla bütün halinde, hatta doğayla bir bütün halinde olan eski Türk dini de başlı başına
dionizyak bir yapıda sayılabilir. Yarı pastoral göçebe bir hayat yaşayan ve
başta gök olmak üzere ağaç, su, dağ vb doğal nesnelere kutsallık atfeden
bir saygı ve bütünlük halinde yaşayan Türk toplumunda, bu doğayla saygı
ve bütünleşme ilişkisinin olduğu dönemde kutlu ve önemli kel ataların,
tanrıların, kahramanların bulunduğu da hesaba katılırsa Türk mitolojisinin Kel Ata ve Keloğlan temsilleri, Türk mitolojisinin doğayla bağlantılı
kitonyen ve dionizyak mitik unsurlarındandır.
Batı dünyasının Apollonca bakışından hareketle doğulu bir tanrı, şehirdeki yabancı ve “öteki” olan Dionysos’un Türk kültüründeki tezahürü Keloğlan’dır. Türkler, Batı için Doğu’dan gelen, kolay tanımlanamayan, hareketli, şehrin/surun dışındaki öteki topluluk olmuştur. Bu noktada Keloğlan
sembolünde Türkler dışarıdan gelip şehirdeki düzeni alt üst değil ters
düz eden bir yapıdadır.
Keloğlan bazı araştırmacılarla iddia edildiği gibi köyden kente göçün sonucu “Ben de isterem.” mantığıyla şehirlinin imkânlarına saldıran arsız bir
tipleme değildir. Keloğlan yeni bir tip de değildir. Dionysos sembolünden
hareketle bakılırsa Keloğlan çok eski mitik bir tasavvurun Türk kültüründeki Türkçe versiyonudur ve bu bağlamda Türk kültürünün bir semboller
dünyasıdır. Keloğlan hem Türk kültürünün kendi içinde hem de Türklerin
özellikle Batı dünyasıyla karşıtlığı içinde anlam bulan bir semboldür.
Türk kültürünün kendi dinamikleri içerisinde ise Apollonca oluşan iktidar, ideal kahramanlar vb. sembollere karşı Keloğlan Türk kültürünün
kendisine ait bir “içteki öteki” yapısını ortaya koyar. Özellikle Köroğlu’na
karşı mücadelesi, başına deri geçirerek kel olan kahramanlar ve özellikle başına deri geçirmek suretiyle kel olan “kadın” kahramanlar yukarıda
kısaca bahsedilen ters yüz etme hadisesinin ve bu “içteki öteki” yapısının göstergesidir. Buradaki cinsiyet dışı algılanmak aynı anda hem erdişi
yani hermafrodit bir yapıya hem de cinsiyet dışı, cinsiyet üstü bir yapıya
gönderme yapar. Düzmece Keloğlan aslında bireyin tanınmamasını sağlar. Birey artık yoktur, o tanınmaz, tanınan, bilinen, “şehirli” özelliklerini
kaybeder. Cinsiyetini dahi kaybederek bir toplum-birey veya bireyler üstü
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bir yapı arz etmeye başlar. Keloğlan bu hâliyle benliğin yıkımı, bilincin
kaybı, cinsiyetin yok olması, sadece doğal niteliklerin geri dönmesi gibi
niteliklerin Türk kültüründeki bir sembolü hâline gelir. Harmancı’nın çeşitli tespitlerinden hareketle Köroğlu’nun Eloğlu olması benlik kaybı ile
örtüşmektedir. Köroğlu, Apollonizyak bir kahraman tipi olarak adı, sanı,
hikâyesi belli bir destan kahramanıdır fakat bu özelliklerini yitirip, bir
benlik kaybı ile isimsiz şahısların, adı sanı belli olmayan, sadece kellik
sıfatıyla vurgusu yapılan herhangi bir mahalle veya köy kahramanına dönüşmüştür.
Şehirde yaşayan ve Keloğlan’ı tanımayan “insan” ile şehrin dışında, köyde,
mahallede, doğuda yaşayan ve şehirli olmayan, hareketle, göçebe Keloğlan “insan” karşı karşıya gelir. Sembolik anlamda ise doğadan kopan ve
sur içine çekilen şehirli insanla doğayı bünyesinde taşıyan Keloğlanca insan buluşur.
Son olarak bu bildiride Dionysosça veya Dionizyak terimine karşılık “Keloğlanca” terimi tavsiye edilmektedir. Burada Keloğlan Türk halk bilgisi
ürünlerinde yer alan kel, fakir, zekâsıyla problemlerin üstesinden gelen
bir tipi karşılamaktan farklı bir şekilde, bir fikirdir. Keloğlanca Apollonca’nın yani kurallı, didaktik, düzenli ve katı olan idare, iktidar, yönetim vb.
nin; yerleşik, şehirli, suriçi, bilinen, tanınan hayatın ve kişinin karşısında
grotestk, gülünç, komik fakat rahatsız edici, sempatik ama tekinsiz, kontrol ve tahmin edilemeyen, şehre dışarıdan gelen, surdışı, yerleşik olmayan/hareketli ve daha çok duygusal/içgüdüsel olanı temsil eder. Keloğlan
bu anlamda Türk Dünyası ortak kültürünün kendi içinde ürettiği dionizyak bir yapının sembolüdür ve benzer özelliklere sahip tüm kahramanlar
ve durumlar Keloğlanca ile tanımlanabilir.
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ŞAHMARAN VE DÜNYA MİTOLOJİSİNİN YILANKARIŞIMLI DİĞER MİTİK YARATIKLARININ
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Öz: İnsanlığın başlangıcından itibaren toplumlar, mitolojiler vasıtasıyla hem içinde
yaşadıkları evreni algılayıp hem de anlamlandırmaya çalışmışlardır. Bunu yaparken
de çeşitli mitik varlıklardan yararlanmışlardır. İlkel dönemlerden itibaren doğayla ve
hayvanlarla iç içe yaşayan insanoğlu mitik varlıkları betimlerken etkileşimde olduğu
hayvanlardan yararlanmıştır. Sahip olduğu özelliklerle insanoğlundan üstün görülen
ve tanrısallık yüklenen yarı insan yarı hayvan karşımı bu varlıklar Hibrid olarak adlandırılmaktadır.
Bu mitik varlıklardan bazıları fiziksel özellikleri bakımından sadece ait olduğu toplumda görülürken bazıları ise insanoğlunun ortak bilincinde yer alarak evrensel nitelik taşımıştır. Bu mitik varlıklardan biri Türk mitolojisinde yer alan ve üst tarafı
insan, alt tarafı yılan olarak tasvir edilen Şahmaran’dır. Yarı insan yarı yılan olarak
betimlenen Şahmaran evrensel bir varlıktır.
İnsanoğlunun ortak bilincinde; bereketin, doğurganlığın ve ölümsüzlüğün sembolü
olarak yer alan yılanın mitik varlıkların tasavvurunda yer alması kaçınılmazdır. Tarih
boyunca toplumlar çeşitli şekillerde etkileşimde bulunmuşlardır. Bu etkileşimin sonucunda da mitolojilerde benzer mitik varlıklar yer almıştır. Toplumların mitolojileri
incelendiğinde fiziksel olarak Şahmaran’a benzer birçok varlığa rastlanması da kümülatif bilincin bir sonucudur.
Anahtar Kelimeler: Şahmaran, Mitoloji, Yılan, Hibrid, Mit
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MYTH OF
SHAHMERAN AND OTHER MYTHIC CREATURES OF
WORLD MYTHOLOGY

Abstract: From the beginning of humanity, societies tried to perceive and make sense
of the universe they lived in through mythologies. In doing so, they benefited from
various mythic beings. Since primitive periods, human beings living with nature and
animals have benefited from animals that they interact with in describing mythic beings. These beings are called Hybrid, which are semi-human half animals that are
superior to human beings and have deity.
Some of these mythic beings are seen only in the society they belong to in terms of
their physical characteristics, while others are universal in the common consciousness of human beings. One of these mythic beings is the Shahmeran, who is included
in the Turkish mythology and the upper side is human and the lower side is depicted
as a snake. Shahmeran, who is described as a semi-human snake, is a universal being.
In the common consciousness of mankind; it is inevitable that the serpent, which is a
symbol of fertility, fertility and immortality, takes place in the imagination of mythic
beings. When the mythologies of societies are examined, it is seen that there are many
similarities physically to Shahmeran. Societies throughout history have interacted in
various ways. As a result of this interaction, similar myths existed in mythologies.
When the mythologies of the societies are examined, it is also the result of cumulative
consciousness that many physical beings are physically similar to Shahmeran.
Keywords: Shahmeran, mythology, snake, hybrid, myth
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Giriş
İlkel dönemlerde yaşadıkları doğayı ve ona ait unsurları anlayıp anlamlandırmaya çalışan insanoğlu mitik varlıkları betimlerken içinde yaşadıkları doğadan ve ona ait unsurlardan yararlanmışlardır. Bunun sonucu
olarak çeşitli özellikler yükledikleri mitik varlıklar; insan-hayvan veya
birkaç hayvanın birleşimi şeklinde betimlenmiştir. Genellikle sahip olduğu özelliklerle insanoğlundan üstün görülen ve tanrısallık yüklenen yarı
insan yarı hayvan karşımı bu varlıklara Hibrid denilir.
Ayrıca tarih boyunca toplumlar çeşitli şekillerde birbirleriyle etkileşim
halinde olmuş ve bu etkileşim sonucunda kümülatif bilinç oluşmuştur.
Toplumların mitolojileri incelendiğinde benzer şekillerde tasvir edilen
mitik varlıkların varlığı bu kümülatif bilincin sonucudur.
Türk mitolojisi başta olmak üzere mitolojilerde; Şahmaran, Şahmeran, Yılanların Şahı/Padişahı, Zılan, Zilan, Erbüke, Erböke, Yuha, Yuvha, Maran,
Meran gibi isimlerle adlandırılan ve üst tarafı insan, alt tarafı ise yılan
olarak betimlenen mitik varlık da bunların başında gelmektedir (Gedik,
2019: 122, 123).
Yılanın şahı olarak bilinen Şahmaran kültür tarihinde ve toplumların
ortak bilincinde tarih boyunca önemli bir metafor olarak varlığını sürdürmüştür. Belden üst tarafı insan, belden alt tarafı ise yılan şeklinde betimlenen Şahmaran sahip olduğu fiziksel özellikler nedeniyle insanoğlu
tarafından hem korkulan hem de saygı duyulan bir varlık olmuştur.
Başta insanlar olmak üzere yeryüzündeki tüm canlıların dilini bildiğine
ve sonsuz bilgiye sahip olduğuna inanılan Şahmeran gelenek ve iletişimden beslenen kültürel bellek sayesinde nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar gelmiştir (Assmann, 1997: 25-28).
1. Diğer Mitolojilerde Şahmaran’a Benzer Yarı Kadın Yarı Yılan
Mitik Varlıklar

Türk mitolojisi başta olmak üzere birçok mitolojide Şahmaran olarak
adlandırılan mitik varlık genellikle yılan ve kadın şeklinde betimlenmiştir. Farklı mitik varlıkların oldukça fazla yer aldığı mitolojilerin başında
gelen Yunan mitolojisinde Şahmaran gibi kafası insan, vücudu yılan olan
Kekrops adlı olağanüstü bir varlık bulunmaktadır. Yılan-tanrı olarak kabul edilen Kekrops bazı kaynaklarda şu şekilde yer alır: “Yılan-tanrı…
Atina kentinin kurucusu olduğuna inanılır. Topraktan çıkmış. Kafası insan,
gövdesi yılanmış. Daha sonra krallığı Erekhtheus’a bırakmış.” (Hançerlioğlu, 1993: 308).
Bazı mitolojilerde Erikhthonios olarak geçen ve insan başlı olarak tasvir
edilen mitik varlıklardan da bahsedilir (Graves, 2010: 120). Bazı kaynak823
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larda ise Erikhthonios yılan kuyruklu olarak betimlenir (Erhat, 1996: 181).
Yer’in ve Deniz’in oğulları olarak kabul edilen Telkhinlerin bedenlerinin
alt kısımları da balık veya yılan olarak betimlenmiştir (Estin ve Laporte,
2002: 117). Ayrıca Yunan mitolojisinde yılan kuyruklu olarak betimlenen
Gigant adlı mitik varlıklara da rastlanmaktadır (Erhat, 1996: 203).
Yılan ve kadının birleşimi şeklinde betimlenen mitik varlıkların çok olduğu Yunan mitolojisinde Ekhidna olarak adlandırılan yarısı yılan, yarısı
kadın olan efsanevi bir varlığa da rastlanmaktadır. Mitolojiye göre; Deniz
Tanrısı Pontos ile evrenin yaratıcısı olarak bilinen Gaia’nın soyundan gelen su perisi Kallirhoe ile Khrysaor’dan doğma Ekhidna yarı yılan, yarı
kadın olan efsanevi bir yaratıktır. Ekhidna’nın Yunan mitolojisinde baş
tanrı Zeus’un düşmanı Typhon ile birleşerek yer altında ve yeryüzünde
bulunan korkunç canavarları dünyaya getirdiğine inanılır.
Kilikia’nın Arima Dağları’nda yaşadığı söylenen ve ölümsüz
olan Ekhidna’nın döllerinin tamamı Herakles ve Bellerophontes gibi kahramanların elinde can verir. Üç başlı, üç gövdeli bir
dev olan Geryon’un köpeği Orthos; Ölüler Ülkesi (Hades)’nin
bekçisi Kerberos; bataklıklar canavarı Hydra; ağzı ateş saçan
canavar Khimaira; Sfenks; Lerna Ejderhası ve kendi dölü olan
Orthos’la çiftleşerek Phiks ve Nemea Aslanı’nı doğurduğu
söylenir (Korkmaz, 2012: 107).

Ekhidna bazı kaynaklarda ise “yılan kuyruklu kadın” olarak betimlenmektedir (Bonnefoy, 2000: 63; Erhat, 1996: 173). Mitolojide Typhaon’un eşi
ve bir Nypmhe olan Ekhidna’nın üst tarafının güzel bir kadın olduğuna
dikkat çekilir: “Karısı Ekhidna, (Fırtınadan önce gözüken bulut) vücudunun
yukarısına bakılınca, güzel yüzlü, tatlı bakışlı bir kadın, bir Nymphe’dir; fakat yarı belinden aşağısı, renkleri değişen pullarla örtülü kocaman ve çirkin
bir yılan vücududur” (Granger, 1979: 78).
Yunan mitolojisinde belden aşağısı yılan, belden yukarısı ise kadın olarak
betimlenen yaratıklar dışında Okeanos adıyla bilinen ve yarı erkek yarı
yılan olan mitik varlıklara da rastlanmaktadır (Gören, 2014: 16).
Yunan mitolojisinde baktığı kişileri taşa çeviren, kaybettiği güzelliği nedeniyle etrafına kötülük saçan ve Medusa olarak adlandırılan mitolojik
varlık oldukça önemli bir yere sahiptir. Medusa, Gorgonlar adıyla bilinen
üç kız kardeşten en ünlü ve en korkunç olanıdır. Bir zamanlar çok güzel
bir kız olan Medusa, Tanrıça Athena’yı gücendirdiği için cezalandırılır.
Bunun sonucunda da; uzun dişlere, pullarla kaplı bir vücuda, tunç pençelere ve saçları yerine yılanlarla dolu bir başa sahip olur. O günden sonra
Medusa kendisine bakan herkesi taşa çevirme gücüne sahip olur (Baker,
2014: 219).
824
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Yunan mitolojisinde sahip olduğu özellikler nedeniyle diğer mitik varlıklara göre daha bilindik olan Medusa ile ilgili kaynaklarda birçok bilgi
yer alır: “Medusa, Gorgolardan biridir; bu korkunç canavarların yaban domuzunkilere benzeyen uzun dişleri, yırtıcı kuşlarınki gibi tırnakları, altın
kanatları vardı. Saçları, birbirine sarılmış yılanlardan meydana gelmişti.”
(Granger, 1979: 92). Ayrıca Medusa, Gorgonlar olarak bilinen ve “Sthene,
Euryale, Medusa” adlarıyla anılan üç kız kardeşten tek ölümlü ve en tehlikeli olandır. Medusa kendisini bulan Zeus ve Perseus tarafından başı
kesilerek öldürülür (Hançerlioğlu, 1993: 388; Korkmaz, 2012: 216).
Ayrıca Yunan mitolojisinde Medusa dışında vücudundan yılan fışkıran
Typhonlardan bahsedilir. Mitolojiye göre Typhon; bedeninden ejderhalarla zehirli yılanlar fışkıran bir yaratıktır (Korkmaz, 2012: 98).
Yılanların diğer hayvanlara göre özel bir yere sahip olduğu Yunan mitolojisinde, Bellone olarak adlandırılan ve saçına yılanlar dolanmış olarak
tasvir edilen mitolojik varlıklara da rastlanır. Bellone kaynaklarda; saçında yılanlar olan, elinde bir kargı, bir meşale ve bir de kırbaç taşıyan mitik
bir varlık olarak betimlenir (Uraz, 1955: 43).
Baş kısmında yılan bulunan mitik varlık tasvirine de Yunan mitolojisinde
oldukça fazla rastlanmaktadır. Erinyesler ya da Erinisler olarak adlandırılan Öç Tanrıları da bunların başında gelmektedir (Atan, 2011: 244). Öç
Tanrısı olarak bilinen Erinisler korkunç bakışlı, açık kanatlı, tunç ayaklı ve
ellerinde bir kırbaç bir de meşale tutan, saçlarında yılanlar olan korkunç
canavarlar şeklinde betimlenir (Korkmaz, 2012: 158; Graves, 2010: 574).
Yunan mitolojisinde Şahmaran’a benzeyen ve yılan kuyruklu olarak betimlenen bir diğer mitik bir varlık da Lamia’dır. Kaynaklarda Lamia şu
şekilde yer alır: “Zeus’la seviştiğinden ötürü Hera’nın kıskançlığına uğrayarak canavarlaşan kız… Kimi anlatımlarda kadın başlı ve eşek bacaklı, kimi anlatımlarda da yılan kuyruklu olduğu söylenir” (Hançerlioğlu,
1993: 355).
Bunların dışında Yunan mitolojisinde insan vücutlu ve insan başlı yılanların olduğu anlatılmaktadır. Bu mitik varlıkların Attika’da yaşadıkları belirtilir ve insan vücutlu ve insan başlı bir kral olarak tasvir edilen
Kekrops’un Attika denilen bu yerin toprağından yaratıldığına inanılır
(Hançerlioğlu, 1993: 79).
Medusa, Stheno ve Evriali olarak adlandırılan ve üç kardeşler olarak bilinen Gorgonlar (Gorgones) yabandomuzu dişli, tunç elli ve ejderha boyunlu olarak betimlenir (Estin ve Laporte, 2002: 119). Stheno ve Evriali’nin
de kız kardeşleri Medusa gibi saçlarının yılan olduğu ve baktıkları kişileri
taşa çevirdikleri belirtilir (Kozanoğlu, 1994: 214-215). Gorgonlar, Ölüler
Diyarıyla bağlantılı olmaları ve yok edici özellikleri nedeniyle Athena ile
ilişkilendirilirler (Wilkinson, 2011: 75).
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Kümülatif bilincin sonucu olarak mitolojilerde baş kısmında yılan bulunan mitik varlıklara oldukça fazla rastlanır. Mezopotamya mitolojisinde
Humbaba olarak adlandırılan mitik varlık da bunlardan biridir ve Medusa
gibi başında yılanlar bulunan korkunç bir varlık olarak tasvir edilir (Korkmaz, 2012: 677).
Diğer mitolojilerde önemli bir yere sahip olan ve bu nedenle mitik varlıkların tasvirlerinde yer alan yılan, Roma mitolojisinde de oldukça önemli
bir yere sahiptir. Roma mitolojisinde Basilikos ya da Basilisk (Horoz-Yılan) olarak adlandırılan mitik bir yaratığın varlığından bahsedilir. Yunanca’da küçük kral anlamına gelen basilikostan türeyen Basilisk sözcüğü
Romalılar tarafından Regulus yani kral olarak adlandırılır. Yılan kuyruklu
ve horoz kafalı bir kuş olarak tasvir edilen Basilisk’in yeryüzündeki en
zehirli yaratık olduğu kabul edilmiştir. Yılanların kralı olarak nitelendirilen Basilisk, bizdeki Şahmaran’ın karşılığı olarak bilinir (Tez, 2008: 3536).
Bâbil mitolojisinde de Şahmaran gibi üstü kadın, altı yılan olarak tasavvur
edilen Derketo adlı yaratıklar bulunmaktadır (Hançerlioğlu, 1993: 141).
Çin mitolojisinin ünlü demonlarından biri olan Kong-kong da kırmızı saçlı
ve insan başlı bir yılan olarak betimlenir (Bonnefoy, 2000: 159).
Kaynaklara göre hem Yahudi inanışında hem de Kitab-ı Mukaddes’te yer
alan Lilith de yarı kadın yarı yılan olarak tasvir edilen mitik bir varlıktır.
Anlatıya göre; Tanrı önce bir erkek ve bir dişi olmak üzere iki insan yaratır. Daha sonra ise Havva’yı Âdem’in kaburgasından yarattığı ifade edilir.
Bu durumda anlatı içinde ilk yaratılan dişi varlığın akıbeti belirsiz kalır
(Tez, 2008: 194-195).
2. Mitolojilerde Yarı Erkek Yarı Yılan Karışımı Olan Varlıklar

Mitolojilerde yılanla betimlenen mitik varlıklar genellikle yılan-kadın olarak betimlense de bunların dışında yılan-erkek olarak betimlenen varlıklara da rastlanmaktadır. Yunan mitolojisinde Erekhtheus adıyla bilinen ve
Yerin Oğlu olarak adlandırılan mitik varlık bunların başında gelir.
Yarı insan ve yarı yılan olarak tasvir edilen Erekhtheus’u Atinalılar Yerin
Oğlu olarak kabul edip ona taparlar. Ayrıca Erekhtheus Atinalılar tarafından tapılan ilk tanrı olması bakımından özel bir konuma sahiptir (Korkmaz, 2012: 112). Büyük Okyanus’un güneyindeki adalarda yaşayan Polinezyalıların kutsal saydıkları liderleri insan başlı oldukça büyük bir su
yılanı olarak betimlenir (Mackenzie, 1996: 312). Kızılderili mitolojisinde
Mississippi Nehri’nde yaşayan ve ormanda bulduğu yılan yumurtalarını
yediği için üstü erkek, altı yılan şekline dönüşen varlıkların bulunduğundan bahsedilmektedir (Marriot ve Rachlin, 1994: 76).
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3. Uzuvlarında Yılan Olan Mitolojik Varlıklar
Mitolojilerde yılan bazen tek başına değil bazı varlıkların çeşitli uzuvlarında yer alan bir varlık olarak yer alır. Bu uzuvlar çoğunlukla baş olmakla
birlikte bazen kol, bazen göz, bazen de kuyruk olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumlar da yılana yükledikleri olumlu veya olumsuz özelliklere
bağlı olarak uzuvlarında yılan olan mitolojik varlıklara ya tapmışlar ya da
ondan korkup onu düşman ilan etmişlerdir.
Örneğin Mısır güneş tanrısı Horus bir kavga sonucu kaybettiği gözleri yerine yılan takmıştır. Bu yılanlar Mısırlılar tarafından olumlu karşılanıp özgürlük simgesi kabul edilmiştir. İran mitolojisinde yer alan ve kötülüğü ile
ünlenen Dahhâk’ın ise omuzlarındaki yılanlar halka bela olmuş ve yılan
omuzlu Dahhâk halk tarafından düşman ilan edilmiştir. Yunan mitolojisinde Skylla olarak adlandırılan yaratık da yılan başlı olarak betimlenir:
Yunan mitolojisine göre bedeninde ejderhalarla zehirli yılanların fışkırdığı Typhon ile azman Ejderha Ekhidna ya da eski
Yunan Deniz Tanrısı Pyorkys ile Deniz Tanrıçası Hekate’nin
kızları olan Skylla, altı başlı bir deniz canavarıdır. Altı başının
her biriyle İthaki’nin mitolojik kralı Odysseus’un altı arkadaşını birden yiyen Skylla, mitolojik kahraman Herakles tarafından öldürülür (Korkmaz, 2012: 296).

Bazı kaynaklarda ise Skyllalar on iki biçimsiz ayaklı, altı uzun boyunlu
ve her boynunda üç sıra dişleri olan çirkin başlı mitik bir varlık olarak
betimlenir (Baker, 2014: 156).
Yunan mitolojisinde kanatlı ve yılanlı olarak tasvir edilen ve Dragon adı
verilen mitolojik varlıklara da rastlanmaktadır. Mitolojiye göre Dragon;
aslan pençeli, kanatlı ve yılan kuyrukludur. Roma efsanelerinde ise Dragon adlı bu mitik varlık ejderha adıyla bilinir (Korkmaz, 2012: 147).
Ayrıca Yunan mitolojisinde üç köpek başlı, sırtında birçok yılan başı bulunan ve Ölüler Ülkesinin bekçisi olarak bilinen Kerberos’un varlığından
söz edilir (Estin ve Laporte, 2002: 119; Gökhan, 2009: 202). Anlatılarda
sınırların, kapıların ve eşiklerin bekçisi olarak yer alan Kerberos bir bakıma bekçilikte arketip olma özelliği taşır (Gökhan, 2009: 203). Gaia ve
Tartaros’un oğlu Typon ile Ekhidna’nın oğlu olan Kerberos’un kuyruğu
yılan şeklinde betimlenir (Korkmaz, 2012: 175-176).
Diğer mitolojilerde olduğu gibi Mısır mitolojisinde de yılanlar oldukça
önemlidir. Horus olarak bilinen ve Mısır firavunlarının atası kabul edilen
Güneş tanrı da bunlardan biridir. Yunan mitolojisinde Horus, Harpokrates olarak yer alır. Horus, bazı kaynaklarda Güneş tanrısı Ra’nın, bazı kaynaklarda ise Osiris’in oğlu olarak geçer. Kimi kaynaklara göre Tanrı Seth,
Horus’un amcası kimi kaynaklara göre ise kardeşidir. Mitolojide Horus’un
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akrabası Seth’le olan kavgaları oldukça ünlüdür.
Bu kavga sonucunda Horus, Seth’in erkeklik örgenini koparır, Seth de
onun gözünü çıkarır. Hekim tanrı olarak bilinen Toth ikisini de tedavi
eder. Horus, çıkan gözü yerine mitolojide ünlü olan ve Uraeus adıyla bilinen yılanı koyar. Bu yılan daha sonra firavunların egemenlik simgesi olarak kabul edilir (Hançerlioğlu, 1993: 249; Erhat, 1996: 413).
Ayrıca İran mitolojisinde omuzlarında yılan bulunan Dahhâk da yarı insan yarı hayvan karşımı bir varlık olarak betimlenir. Mitolojiye göre;
Dahhâk Pişdadiyan sülalesi hükümdarlarından birisidir. İnsanlara zulm
etmesiyle ünlenen Dahhâk, Dahhâk-ı Mâri (Yılanlı Dahhâk) olarak da adlandırılır. Dahhâk’ın İran mitolojisine Hint mitolojisinden geldiği belirtilir
(Pala,1999: 65).
Kaynaklarda Dahhâk’la ilgili çeşitli anlatılar yer alır. Bu anlatılardan en
bilineni şu şekildedir;
Söylence gereğince Nuh Tufanı’nın 1000 yıl sonrasında yaşayan ve Nuh’un Yafes adındaki oğlunun soyundan gelen
Dahhâk’ın 1000 yıl devam eden saltanatının 800 yılı zulümle
geçmiş, son 200 yıllık saltanat döneminde ise iki omzunun
başında iki yılanbaşı tezahür etmiş. Dahhâk’ı sürekli rahatsız eden bu iki yılan, her gün kendilerine verilen iki insan
beyniyle beslenirlermiş. Beyinleri yılanlara verilmek üzere
öldürülme sırası Gâve’nin Karen ve Kubad adlarındaki iki
oğluna gelince Direvş-i Gaviyâne adındaki demirci önlüğünü
mızrağının ucuna takarak bayrak yapan Gâve, halkın zalim
Dahhâk’a karşı isyanına önderlik ederek onu tahttan indirir
(Korkmaz, 2012: 419-420).

Ayrıca omuzlarında iki yılan başıyla tasvir edilen mitik bir varlık olan
Dahhâk anlatılarda zalimliğin sembolü olarak yer alır.
Yunan mitolojisinde yer alan Typhaon da Dahhâk gibi omuzlarında yılanla
betimlenir: “Kasırganın şiddetini ve çeşitli görünüşlerini Typhaon (Typhon-Tayfun) ailesi temsil ederdi. ‘Tayfun, kolları bükülmez, ayakları yorulmaz bir tanrıdır. Omuzları üstünde yüz yılan başı vardır; bu çirkin ejderhaların korkunç ağızlarından simsiyah diller çıkar” (Granger, 1979: 78).
4. Mitolojilerde Yılan ve Farklı Hayvanların Karışımı Olan Varlıklar

Mitolojilerde insan ve hayvan birleşimi dışında farklı hayvanların birleşimi şeklinde tasvir edilen varlıklara da rastlamaktayız. Doğayla ve doğa
unsurlarıyla etkileşim içinde bulunulan mitik dönemde insanlar hayvanların özelliklerine göre onların belirleyici ve diğer hayvanlardan ayırıcı
uzuvlarını birleştirerek yeni varlıklar tasavvur etmişlerdir. Yılan başta
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olmak üzere birkaç hayvanın karışımı varlıklara çoğunlukla Yunan mitolojisinde rastlamaktayız.
Yunan mitolojisinde yer alan, etrafına korku saçan, ağzından alevler çıkaran, bedeninden ejderhalar ve yılanlar fışkıran Khimaira da bu varlıklardan biridir. Khimaira; aslan başlı, keçi gövdeli ve yılan kuyruklu olarak
betimlenmiştir (Graves, 2010: 13; Hançerlioğlu, 1993: 318). Ayrıca Khimaira veya Karia olarak adlandırılan bu varlık, yer altı yaratıkları olarak
bilinen Typhon ve yarı kadın yarı yılan olan Ekhidna’nın keçi başlı ve yılan
kuyruklu çocuklarıdır (Korkmaz, 2012: 181).
Yılan, sahip olduğu özellikler nedeniyle tarihler boyunca kümülatif bilinçte simge özelliği taşımıştır. Bu nedenle mitolojilerde diğer hayvanlara
göre yılanın özel bir yeri vardır. Mezopotamya mitolojisi de yılanın önemli olduğu mitolojilerin başında gelmektedir. Mezopotamya mitolojisinde, farklı hayvanların birleşimi olan olağanüstü varlıklar betimlenirken
yılandan yararlanılmıştır. Yılan- ejderha olarak adlandırılan olağanüstü
varlık da bunlardan biridir. Yılan-ejderha, yılana benzeyen bir bedeni ve
boynuzları olan, ön bacakları aslanınkine, arka bacakları ise kuşunkine
benzeyen mitik bir varlık olarak betimlenir (Black ve Green, 2003: 203).
Mezopotamya mitolojisinde Girtablullu olarak adlandırılan, birkaç hayvanın ve insanın karışımı olarak tasvir edilen mitik varlık da bunlardan
biridir. Mitolojide akrep adam olarak da geçen Girtablullu “‘akrep-adam’
tanrısallığı simgeleyen boynuzlu başlığa, sakallı insan başına, insan bedenine, bir kuşun but ve pençelerine, yılan kafalı bir penise ve akrep kuyruğuna
sahip olan doğaüstü varlık için kullanılan Akadça bir terimdir.” olarak tasvir edilir (Black ve Green, 2003: 27).
Mezopotamya mitolojisinde Girtablullu gibi yılan başlı bir penis ve kuş
pençelerine sahip olarak betimlenen ve Pazuzu olarak adlandırılan başka
bir mitik varlık da bulunmaktadır. Kaynaklarda yer altı dünyasına ait bir
ifrit olarak kabul geçen Pazuzu; oldukça çıkık gözleri olan, köpeksi suratlı,
pullu vücutlu, yılan başlı penisli, kuş pençeli ve kanatlı olarak betimlenir
(Black ve Green, 2003: 178).
İnsanların doğayla ve hayvanlarla yakın etkileşim halinde olduğu mitik
dönemlerde çeşitli özellikler yükledikleri mitik varlıkları farklı hayvanların karışımı olarak hayal edip betimlemeleri kaçınılmazdır. Akıl, bilinenden ve gördüklerinden yola çıkarak farklı olanı hayal etme yoluna gider.
Uygarlıkların beşiği olarak bilinen ve tarihte birçok millete ev sahipliği
yapan Anadolu’da Sabazios adıyla bilinen tarım tanrısı yılan şeklinde ve
öküz boynuzuna sahip bir varlık olarak betimlenir. Ayrıca Sabazios’un
insanlara tarımı, öküzleri evcilleştirmeyi ve sabana koşmayı öğreten kişi
olduğuna inanılır (Hançerlioğlu, 1993: 547).
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Mitik yaratıkların başında gelen ejderhalar Çin mitolojisinde asaletin, iyi
şansın, gücün ve kutsallığın sembolü olmuştur. Bu nedenle Antik Çin’de
hükümdarların ejderha soyundan geldiğine inanılmıştır. Çin mitolojisinde gücün sembolü olan ejderhalar; deve başlı, erkek geyik boynuzlu,
canavar gözlü, inek kulaklı, yılan boyunlu, midye göbekli, kartal pençeli,
kaplumbağa ayaklı ve tüm vücudu sazan balığının pullarıyla kaplı bir varlık olarak tasvir edilir (Mackenzie, 1996: 49).
Türk mitolojisinde yazgı tanrısı olarak bilinen ve at gözlü, kartal gagalı,
eşek kulaklı, yılan saçlı olarak tasvir edilen Suyla adlı yaratıklar da birkaç
hayvanın karşımı olarak tasavvur edilmiştir (Karakurt, 2011: 264; Uslu,
2016: 306).
Sonuç

İnsanlık tarihinde sahip oldukları nitelikler nedeniyle hem yılan hem de
Şahmaran önemli metaforların başında gelmektedir. İnsanoğlu; inancında, gelenek-göreneklerinde, inanışlarında, olayları ya da durumları algılayışlarında ve kültür hayatında etkili olan bu varlıklardan anlatılarında
yararlanmıştır.
Özellikle tek tanrılı dinlerin henüz ortaya çıkmadığı ve insanların yaşadıkları evreni anlamlandırma ihtiyacı içinde olduğu dönemlerde insanoğlu
tanrılarını güçlü saydıkları hayvanların özelliklerinden yola çıkarak tasvir etmişlerdir. Bu nedenle de mitolojide tanrılar ve olağanüstü özellikler
yüklenen mitik varlıklar; çeşitli hayvanların insanlarla veya birbirleriyle
karışımı olarak betimlenmiştir. Şahmaran da bu varlıkların başında gelmektedir.
Şahmaran’ın mitik bir varlık olarak birçok mitolojide yer alması ortak bilinçte yılanın önemli bir yeri olduğunun göstergesidir. Ayrıca Şahmaran’ın
çoğunlukla yılan-kadın şeklinde betimlenmesi sosyal bir varlık olan insanoğlunun tarih boyunca çeşitli şekillerde etkileşimde bulunduğunun ve
böylelikle kümülatif bilincin oluştuğunu gösterir. Bu nedenle mitik bir
varlık olan Şahmaran belirli bir döneme veya topluma ait düşünülmemelidir.
Mitolojilerde mitik varlıkların betimlenmesinde yılanın diğer hayvanlara
göre özel bir konuma sahip olmasında ise yılanın hem yer altında yaşayarak bilinmezin gizine sahip olması hem de yer üstünün bilgisine sahip
olması etkili olmuştur. Tarih boyunca insanoğlu, yılanı ölümsüzlüğün, doğumun, bereketin, şifanın… bilgisine sahip bir varlık olarak düşünmüştür.
Bu nedenle de mitik varlıklar betimlenirken yılandan yararlanılmıştır.
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Öz: Mitoloji, toplumların kainatta gelişen olağanüstü olayları ve metafizik alemini anlamlandırma çabasıdır. Bu yönüyle toplumların inanç, adet, gelenek, tarih ve düşünce
yapısına dair izler taşır. Mitoloji doğası gereği abartı ve çelişkileri barındırabilir. İlkel
toplumlarda veya bilimin nüfuz edemediği olayların yorumlanmasında başvurulan
bir yöntemdir. Bunun neticesinde toplumda soyut kavramların temsil edilmesi amacıyla semboller oluşturulmuştur. Bu sembollerin tercihinde toplumun inancının ve
yaşam koşullarının etkin bir rolü söz konusudur. Avcı ve savaşçı bir yaşam tarzına
sahip olan Türklerin kurt örneğinde görüldüğü üzere değer atfettiği ve mitolojik figür
olarak gördüğü bazı hayvanlar vardır. Aynı şekilde çöl ikliminde göçebe ve hayvancılığa dayalı bedevi bir hayat süren Arapların da deve örneğinde olduğu gibi yaşam
şartlarına bağlı olarak değer atfettiği bazı hayvanlar vardır. Her iki toplumda özgün
semboller olduğu gibi ortak figürler de bulunmaktadır. Asırlarca birlikte yaşamaları
ve aynı inancı paylaşmaları, mitolojik anlamda her iki toplumda ortak figürlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Çalışmamızda her iki toplumun ortak mitolojik
hayvan figürleri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Türk mitolojisi, Arap mitolojisi, Efsane
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MUTUAL ANIMAL FIGURES WITHIN TURKIC AND
ARAB MYTHOLOGIES

Abstract: Mythology is the attempt to make sense of the metaphysical world and the
extraordinary occurrences which happen in the universe. Considered from this aspect, it has traces of the history, the mindset, beliefs, customs and traditions of societies.
It may include exaggerations and contradictions due to its nature. Mythology is a way
which people resort to in primitive societies or in case of interpreting occurrences
that are beyond the scientific explanation. As a result, societies have constructed symbols with the aim of representing abstract concepts. The belief(s) and the living
conditions of a society play a key role in choosing these symbols. As it is seen in the
example of wolf in Turkish society, which adopted a hunter-warrior lifestyle, there
are some animals that are attributed special value as mythological figures. Similarly,
the Arabs, who have adopted a nomadic lifestyle based on animal husbandry in the
desert climate, attribute value to some animals. Both societies have specific figures as
well as the common ones. The fact that they have lived together and shared the same
belief for ages has led to the constructions of common figures. This study will focus
on the common mythological animal figures of these societies.
Keywords: Mythology, Turkic Mythology, Arabian Mythology, Myth
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Giriş
Uçsuz bucaksız evrende yaşayan insanoğlu, yaşadığı çevrede kendi etkisi ve
isteği dışında gelişen birçok olaya şahit olmaktadır. Bazı varlıkların kendisine yararlı olduğunu bazılarının ise zararlı olduğunu gözlemlemektedir. Etrafındaki varlıklardan bazıları güzelliği ile onu kendisine hayran bırakırken
bazıları ise ürkütücü manzarası veya gücü ile kendisini korkutmaktadır.
İnsanoğlu hayatını sürdürebilmek için hem kazanmak hem de dış etkenlerden korunmak için çaba sarf etmek zorundadır. Ayrıca etrafında gelişen
olayları kendi zihin dünyasında anlamlandırma ve kaynağını çözümleme
ihtiyacı da hissetmektedir. İşte bu istek ve ihtiyaç neticesinde özellikle metafizik alanda kutsallığına inandığı varlıklar ortaya çıkmaktadır. Gece çöken
karanlığı, bu esnada ortaya çıkan ay ve yıldızları, gündüz parıldayan güneşi, yağan yağmurları, oluşan selleri, ışık saçan ateşi, zor anlarda kendisini
kurtaran bir kahramanı, hayat mücadelesinde kendisine yardım eden veya
gücü ile kendisine hayran olduğu bir hayvanı kutsamakta, onlara değer atfetmekte veya uğursuz telakki edebilmektedir. Bunun neticesinde toplumda mitolojik anlatılar ortaya çıkmakta ve nesilden nesile aktarılmaktadır.
Mit/mytth olgusu sözlü aktarım ile yayılan veya toplumun hayal gücü
etkisiyle biçim değiştiren alegorik anlatımı olan halk hikâyesi, efsaneleşen anlam veya kişileri ifade ettiği gibi bir ulusa bir dine ya da uygarlığa
ait efsanelerin tümünü de ifade eder (Detay için bk. Necatigil, 1988, s. 3;
Can, 1997, s. 1; Beydili, 2005, s. 392-394.) Mitolojinin temel felsefesi karşıtlık ve aykırılıktır. Bir varlığın alışagelmişin dışında tasvir edilmesi ve
emsalinde bulunmayan yetilerle donatılmasıdır. Mitoloji toplumun kültüründen ve tarihinden izler taşır. Toplumun edebi ve kültürel olarak gelişimine katkı sağladığı gibi toplumun tarihi hakkında bilgi edinmemize de
imkan sağlar. Toplumlardaki mitolojik unsurlar çeşitlilik arz edebilmektedir. Nitekim canlılar, doğaüstü varlıklar, mekanlar veya soyut varlıklar
mitolojik değer kazanabilmektedir. Toplumlarda mitolojik sembollerin
oluşumunda birçok etken bulunmaktadır. İnanç biçimi ve yaşam koşulları
bu etkenlerin en belirgin olanlarıdır. Aynı inancı paylaşan farklı toplumlardaki ortak mitolojik figürlerin varlığı, bu iddiayı desteklemektedir.
Arap mitolojisi İslam dini kanalıyla birçok Müslüman ulusun mit anlayışına etki ettiği gibi Türk mitolojisine de bariz bir etkide bulunmuştur.
Zaman, yer, şahıs ve sayılar, etkileşimin en belirgin göründüğü alanlardır.
Arap ve Türk mitolojisini karşılaştırdığımızda yaygın olarak ortak bileşenlerin dinsel figürlerde olduğu görülür (Detay için bk. el-Mısrî, ts., s. 20165). Birçok Türk ve Arap mitolojik anlatılarda sadece kahramanların ve
olay yerinin isimlerinin değiştirilmesi ile hemen hemen aynı senaryoların
varlığı bunun bir kanıtıdır. Arapların İslam öncesi mitolojik figürlerinin
Türklere yansıması ise yok denecek düzeydedir.
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Toplumlarda mitolojik figürlerin oluşumundaki faktörlerin görülmesinde
uygulanabilecek etkin yöntemlerden biri de aynı inancı paylaşan toplumlardaki ortak mitolojik figürlerin karşılaştırmalı olarak ele alınmasıdır.
Bu nedenle çalışmamızda Türk ve Arap toplumlarındaki mitolojik hayvan
figürleri ele alınacaktır.
Araplarda ve Türklerde Mitoloji Anlayışı

Kainatta gelişen insanüstü olayları anlamada ve anlamlandırmada kutsal
bir metinden ve felsefî bilgiden yoksun olmaları, Araplarda mitolojinin
yaygın ve etkin olmasının nedenlerinden biri olarak görülebilir. Araplarda
hastalıkların iyileştirilmesinde, günlük hayatlarında basit bir kararın alınmasında bile mitolojik yaklaşımlar görmek mümkündür. Yolculuğa çıkacakları veya önemli bir karar alacakları zaman kâhinlere başvurmaları ve
onların önerisine göre karar vermeleri, mitolojinin Araplardaki yaygınlığını göstermektedir. Araplarda mitolojik unsurlar daha çok teolojide ortaya
çıkmıştır. İslam öncesi Araplarda mitolojik inançlar toplumda çoktanrıcılık nedeniyle çeşitlilik arz etmekteydi. Bazı Araplar oluşturdukları sembolleri/putları tanrı olarak görürken bazıları da bu putları tanrı ile kendileri
arasında bir aracı olarak telakki edip onlara ibadet etmiştir (Detay için bk.
Usta, 2015, s. 138-154). Teoloji dışında kutsal mekan, zaman ve rakamlar
da Arapların yoğun olarak mitolojik yaklaşım sergilediği alanlardır.
Türkler de mitolojiyi önemseyen bir millettir. Türklerdeki mitolojinin çok
boyutlu olması köklü geçmişlerine ve diğer milletlerle olan etkileşimlerine kanıttır. Türkler mitolojik olarak tanrılar, dağlar, doğa üstü varlıklar gibi alanlarda semboller oluşturmuştur. Özellikle Türklerin bir millet
olarak ortaya çıkışını anlatan Ergenekon destanı, hayvan figürlerinin mitolojideki rolünü kanıtlar mahiyettedir. Hayvanlar hem Araplar hem de
Türkler tarafından mitolojik olarak anlam yüklenen figürlerden biridir.
Araplar bazı hayvanlara mitolojik yaklaşımda bulunmuş ve diğer hayvanlara atfetmedikleri kutsallığı atfetmiştir. Bu kutsallık bazen temsilcisi olarak kabul ettikleri varlıklardan kaynaklanırken bazen de hayvanın yaşı
ve doğum sayısından kaynaklanmaktaydı. Kur’ân’da da işaret edilen bu
âdetleri yerilmiş ve söz konusu iddialarının doğruluktan uzak kendi uydurmaları olduğu açıkça bildirilmiştir (En‘âm, 6/138-139).
Arapların hayvanlar bağlamında ortaya koydukları mitolojik yaklaşım bazen negatif bir şekilde ortaya çıkabilmiştir. Nitekim Araplarda karga, güvercin, baykuş gibi bazı hayvanlar uğursuz telakki edilmiş ve bu bağlamda
efsaneler de ortaya konulmuştur. İslam öncesi Araplar, kuşların yanı sıra
kulağı yarık, boynuzu kırık hayvanları da uğursuz kabul ederlerdi. Araplarda bir işin uğurlu olup olmadığına karar verebilmek için ‘İyâfetu’t-tayr’
denilen yaygın bir uygulama bulunmaktaydı. Bu uygulamaya göre sabah
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evinden çıkan kişi uçan kuşun uçtuğu yöne göre yapmak istediği işin
uğurlu veya uğursuz olduğu kanaatine varabiliyordu (Çelebi, 2001).
Türklerde de hayvan figürü önemli bir yer edinmiştir. Bu önem, at örneğinde olduğu gibi bazen yaşam boyunca kendisine eşlik etmesinden bazen de kurt örneğinde olduğu gibi millet olarak kurtuluşlarında önemli
bir katkısından olabiliyordu. Özellikle kurt, Türk mitolojisinde özgün bir
figür olarak öne çıkmaktadır. Ergenekon efsanesine göre kurt, Türklerin
atası ve onları sıkıştıkları vadiden kurtaran hayvandır.
2. Ortak Mitolojik Hayvan Figürleri

Araplar ve Türkler tarihsel olarak benzer aşamaları kaydetmişlerdir. Nitekim hem Araplar hem de Türkler inandıkları eski dinlerinden tamamen
farklı yeni bir dini benimsemişlerdir. Bu da geleneksel mitolojik anlayışlarının temelden bir değişim geçirmesine sebep olmuştur. Gerek coğrafik
olarak yakın olmaları gerekse de aynı dini inancı benimsemeleri, Türk ve
Araplarda ortak mitolojik unsurların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır:
2.1. At

Eski yaşamları genel anlamda konargöçer kültüre dayalı olan Türkler için
at önemli bir figürdür. Atın evcilleştirilip binek olarak kullanılmaya başlanması Türklerde uygarlık aşamasında önemli bir eşiği temsil eder. Hızlı,
sadakati ve uysallığı ile at, Kaşgarlı Mahmud’un, Dîvânu lugati’t-Türk adlı
eserinde ‘At Türk’ün kanadıdır’ dediği gibi Türkler için sadık bir yoldaş ve
önemli bir yol arkadaşı olmuştur (Belek, 2015, s. 113-115). Bazı iddialara
göre at ile birlikte yaratılmışlardır (Yağmur, 2016, s. 810). Türklerde hayatın idamesi için olmazsa olmaz görülen önemli üç unsur olarak at, avrat,
silah sayılmıştır (Yağmur,, s. 821). Türk takviminde de yer alan at, bozkırlarda kendilerine gösterdiği hizmet ve yararlılık nedeniyle Türklerde yaşamın önemli bir unsuru haline gelmiştir ve zamanla kutsallık kazanmıştır.
Tanrıya sunulabilecek en değerli adak olarak görülen at bazı bölgelerde
tanrıların bineği olarak görülmüştür (Abdırakunov, 1995, s.120-121).
Ata binmeyi ve ata sahip olmayı bir meziyet olarak kabul eden Araplar
da savaşta ve yolculukta yararlandıkları atı değerli bir hayvan olarak görmüşlerdir. Nitekim bu düşünceleri şiirlerine de yansımıştır (el-Üşmûnî,
1998, c.1, s.113). İslam dünyasında da öneminden dolayı kesilmesi hoş
karşılanmamıştır. Ancak atın Araplarda Türklerdeki kadar büyük bir
önem kazanmadığını belirtmeliyiz.
2.2. Kartal

Türklerde yaygın olarak Garakuş adıyla bilinen kartal Türk mitolojisinde önemli bir yer edinmiştir. Şiirlere, romanlara ve hikayelere konu olan
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kartal, süsleme sanatının önemli bir figürüdür. Eski Türk inancı olan Gök
tanrı inancında değerli görülmüş ve dini törenlerde kullanılmıştır. Şaman
dininde kartal, tanrının elçisi olarak görülür ve şamanların yeryüzüne kartal eşliğinde geldiğine inanılırdı (Merdan, 2014, s. 285). Buryat Moğolları
efsanesinde ilginç bir şekilde kartal ve insan ilişkisi ele alınarak yeryüzündeki ilk şamanın kartalla münasebette bulunan kadından doğan çocuk olduğu iddia edilir. Sonsuzluğun ve gücün sembolü olan kartal, hakimiyeti ve
devleti temsil etmektedir(Detaylı bilgi için bk. Ögel, 1972, s. 1128-1146).
Araplarda ise kartal hız ve asaletin simgesidir. Yüceliği temsil eder. Birçok
sanat ürününde motif olarak işlenmiştir. Edebi ifadelerinde ölüm meleğini kartal şeklinde tasvir edilir. Günümüzde Araplarda kartal beslemek ve
onunla avlanmak elit kesimin hobisi olarak bilinir.
2.3. Geyik

Geyik, Türk mitolojisinde kurt ve attan sonraki en önemli figürdür(Uçar,
2014, s.135). Bolluk ve bereketin sembolü olarak kabul edilir. Kendisine
biçilen değer nedeniyle avlanması yasaklanmıştı. Günümüzde de avlanmasının uğursuzluğa neden olduğu inancı yaygındır. Altay Türklerinin
mezarlarında geyik figürünün bulunması, dini anlam ifade ettiğine dair
kanıt olarak görülebilir. Her ne kadar dini boyutunu kaybetse de kültürel
bir değer olarak varlığı Türklerin İslam dini ile tanışmalarının akabinde
de devam etmiştir. Özellikle Anadolu halk kültüründe günümüze kadar
varlığını sürdürmüş ve duvar süslemelerinde yaygın olarak kullanılmıştır(Dalkesen, 2015, s. 65-68).
Araplarda geyik ve onunla eş değer görülen ceylan, masumiyeti, aşkı ve
güzelliği temsil eder. Arapçada غَزال/Ğezâl olarak isimlendirilir. Etimolojik olarak aşk ve sevgi anlamına gelen el-gazl/ الغزلkelimesiyle de ilintili
olduğunu söylemek mümkündür. Arap edebiyatında aşk ve kadının konu
edildiği şiire ‘gazel’ şiiri denilmiştir.
2.4. Yılan

Yılan Araplarda yapısı ve öldürücü zehri ile korkulan ve saygı duyulan bir
hayvan olarak kabul edilir. Araplar yılan ile cinler arasında bir bağlantı
kurarlar. Araplarda yılan ile ilgili çok ilginç anlatılar bulunmaktadır. En
yaygın olanı da Abdullah b. Ced‘ân’ın efsanesinde Cürhüm krallarının mezar başlarında gözleri yakuttan tasvir edilen yılanlar ile ilgili efsanedir
(el-bağdâdî, 1985, s. 149-150). İslam öncesi Araplarda yılan cinlerden
kabul edildiği için mağaralarda veya yolda rastladıklarında zarar verilmemesi gereken bir hayvan olarak görülürken İslam sonrasında ise zararından dolayı öldürülmesi gereken2 bir hayvan kisvesine dönüşmüştür.
2
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Türklerde ise yılan ejderha ile akraba görülür. Şeytanî varlıklar içerisinde
görülen yılan On iki hayvanlı Türk takviminde yer alır.
Mitolojik açıdan hayvanlar içerisinde kuşların önemli bir yeri vardır.
Birçok toplumlarda genel anlamda kuş özgürlüğün sembolü olarak görülmüş, kanat çırpınışları gayret ve çabayı sembolize etmiştir. Bununla
beraber olumsuz yaklaşımlar da ortaya çıkmış, baykuş örneğinde olduğu
gibi kuşlar bazen uğursuzluğu da temsil etmiştir. Türklerde ve Araplarda
mitolojik anlama sahip ortak kuş figürü olarak şu örnekler verilebilir:
2.5. Karga

Tüm dünya mitolojilerinde yer edinen karga, Araplarda ve Türklerde de
mitolojik inançlarda yer edinen bir hayvandır. Mitolojide sıklıkla karşımıza çıkan karga pek sevilmeyen bir figürdür. İslam öncesinde Türklerin
mensubu olduğu şaman inancında ayin esnasında totem hayvanı olarak
kullanılırdı. Göktürklerde karga kutsal bir kuş olarak sonsuzluğun ve derin düşüncenin sembolüdür. Günümüzde ise uğursuz olduklarına dair
yaklaşım ağır basmaktadır.
Araplarda karganın nazar değmesine engel olduğu, ciğerinin göze sürülmesi
durumunda gözü keskinleştireceği ve cinsel arzuyu arttıracağı inancı mevcuttur (el-Cahız, 2011, c. 3, 208-210). Karga hemen hemen tüm milletlerin
mitolojisinde yer edinmiş bir motiftir. Kur’ân’da verilen beyana göre kardeşini öldüren Hz. Adem’in oğlu, cesedi ne yapacağını bilemeyince gömmeyi
öğretmek amacıyla kendisine kavga edip birbirini öldüren iki karga gönderilmiştir. Böylece o da cesedi gömmeyi öğrenmiştir (Mâide, 5/31). Araplardaki olumlu yaklaşımın yanı sıra olumsuz yaklaşım da söz konusudur. Bu
yaklaşıma göre karga pek sevilmeyen ve uğursuz kabul edilen mitolojik bir
hayvandır. Araplar bu anlamda uğursuz kişileri kargaya benzeterek ‘Falanca
arabozan kargadan daha uğursuzdur’ derler (el-Cahız, 2011, c. 3, 212).
Yukarıda sayılan bu hayvanlar Arap ve Türk mitolojisinde önemli figürlerdir. Yaşadığımız alemde fiziki olarak var olan canlılardır. Ancak Türk ve
Arap mitolojisinde adları ve anlatıları bulunmakla birlikte fiziki anlamda
var olmayan bazı hayalî varlıklar da bulunmaktadır(Detaylı bilgi için bk.
Özdağ, 2017, s.21-27). Bunlardan bazıları şunlardır:
2.6. Gûl

Arapların ve Türklerin yanı sıra Farsların mitolojisinde de yer alan önemli bir figürdür. Mahiyeti ve şekli hakkında farklı tasvirler bulunmaktadır.
Araplar onu çölde ve harabelerde iskan eden, şekilden şekle girebilen
özellikle de sırtlan gibi yırtıcı hayvan suretine bürünen, ölülerin eti ve
muştur: ‘Yılanları öldürünüz. Onların intikam alacaklarından korkan benden değildir.’
Ebû Dâvud, es-Sünen, hadis no: 5249.
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kanıyla beslenen, çocuk avlayan, kocaman cüsseli, uzun sakallı ve ayakları
ters yapıda olan korkulası bir mahluk olarak tasvir ederler (Çelebi, 1996).
Bazı araştırmacılar günümüzdeki goril isminin bu kavramdan geldiğini
iddia ederler (Ma‘lûf, 1985, s. 14).
Anadolu’da Al yabani, Dev anası, Ahu baba ve Albastı gibi farklı isimlerle
anılmaktadır. Karanlıklarda ortaya çıkan, yalnızları avlayan, cinnî yapıya
sahip bir yaratık olarak kabul edilmektedir. Birçok Türk boyu onun her
zaman kadın kılığında olduğuna inanır. Günümüzde bu kavram filmlere
ve romanlara konu olmuştur.
2.7. Anka kuşu

Mitolojik anlatılarda yer alan ancak varlık aleminde mevcut olmayan Kaf
dağının zirvesinde yaşayıp ejderhaları avlayarak hayatını idame ettiren
hayali bir kuştur. Uzun boyu, güzel ve parlak tüyleri ile göz kamaştırır bir
şekilde tasvir edilir. Gözlerin erişemeyeceği yüksekliklerde yaşar. Efsaneye göre sadece Zülkarneyn ile görüşmüş ve kuşların sultanı olan Hz.
Süleyman’ın divanında yer almış ancak başka da kimseye görünmemiştir.
Türklerin yanı sıra Arap ve Fars mitolojisinde de yer alan anlatılara göre
meşhur İran kahramanı Rüstem’in babası Zâl’ı dağda Anka kuşu yetiştirmiştir. Anka kuşu haricinde Kaknus ve Huma kuşu da Türk mitolojisinin
önemli unsurlarındandır. Ancak daha önce de belirtildiği üzere bu kuşların gerçek alemde karşılığı bulunmamaktadır. Mitolojik anlamda kuşlara
atfedilen değer deyimlere de yansımıştır. Örneğin ‘başına talih kuşu konmak’ deyimi aslında bir efsaneye atıftır.
SONUÇ

Aynı dine inanmanın ve birlikte yaşamanın milletlerin mitoloji anlayışları
üzerindeki etkisini görmek amacıyla yapılan bu çalışmada ortak din, tarih
ve kültüre sahip Türk ve Arap toplumları ele alınmış ve varılan bulgular aşağıda sıralanmıştır: Her iki toplum yeni bir din ile tanışma aşaması
yaşamış, bunun neticesinde özellikle teoloji alanında köklü bir mitolojik
anlayış evrimi geçirmişlerdir. Araplarda İslam öncesi devirde mitolojik
figürler en çok teoloji alanında yaygın iken Türklerde daha çok milli duyguları ve kabile bağları üzerinde kurgulanmış mitolojik anlatılar gelişmiştir. Türklerde hayvan figürleri daha yoğun bir şekilde kullanılmış ve söz
konusu figürler sahip oldukları önem ve kutsallığı Türk milletinin ortaya
çıkışı ve özgürlüğe erişmesi gibi efsanelerden edinmiştir. Araplarda ise
hayvan figürleri bu denli bir öneme sahip olmamıştır. İslam dini ile Araplardaki ve Türklerdeki birçok mitolojik inanç ortadan kalkmıştır. Ancak
bazı adetlerde ve deyimlerde geçmişin izlerini görmek mümkündür. Günümüzde hem Arap hem de Türk toplumunun İslam öncesi mitoloji kalıntılarına rastlamak mümkündür. Anadolu’da duvarlarda geyik desenli
resimlerin yaygın oluşu, bunun bir kanıtı olarak görülebilir.
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MANIFESTATION OF HUMAN-ANIMAL RELATIONS ON
MYTHS
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Throughout history, human has always been in a dynamic relationship with the
non-human animals. Since this relationship has shifted from natural to cultural, the
role that human gives to the “other” animal has constantly been changing. The human, who observes the animal in a prey-predator relationship, has domesticated,
tamed, sanctified, demonized animal with transition to settled life, and the animal
has been dominated in doing so. Forasmuch as, even though the story is with respect
to animal, it is the human being who tells the story and the animal is also subject
to an essential factor in this power relation. This relationship was first depicted by
the Palaeolithic artists on the cave walls. With the transition to the settled life, the
domestication of the animals once again changed the value attributed to the animals.
Therefore, they were one step closer to human’s niche. On the other hand, human’s
domination over the animal sharply increased and this deepened the gap between
human and animal.
Reviewing of human-animal problem in philosophy today will help to detect the connection that humans have with their cultural and ecological niches throughout history. A meaningful way to understand the roots of this relationship is scrutinizing
the myths. Reading the attributed values on the human-animal entanglement will
provide information on the cause and the changing roles as well as the environmental
and cultural patterns between them.

Keywords: Mythos, Human-Animal Relations, Prehistoric figures, Divineness, Power
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1. Introduction
Meaning of myths contains main contradictions of living history, which
could be reflected as directly or indirectly way (Strenski, 1987). Such as
horses good riders and help humans to survive in history, on the other
side horses have got wings unrealistic way in the mythos. Thus, it could
be utilized considering numerous socio-biological characters of living
things throughout history while interpreting mythology aspects. Mythology may basically be defined as a verbal/discursive culture of humanity. It
goes without saying that mythos and culture are two elements arise at the
same time in the past. In this respect, I firmly hold the opinion, mythology
as a cultural pattern created since the beginning, which is mostly defined
based on humanity, hide a secret can be found animal-human relations
throughout the history represented by verbal and/or non-verbal cultural
patterns such as painting, sculpture, literature, legends and finally mythologies. Undoubtedly, mythology had been akin to origin of the tremendous number of stories, legends in addition that provided clues of science
history.
Freud said myth reflects the individual’s unconscious fears and desires,
whereas Jung defined myth as the expression of the collective unconscious. Constructivist Lévi-Strauss mentioned that there is a symbolic reality in myths (Lévi-Strauss, 1978). The most outstanding interpretation
regarding mythos was revealed by Joseph Campbell considering nonhuman animals roles in the mythos
Who will claim to know what sign stimuli smote our releasing mechanisms when our names were not Homo sapiens
but Pithecanthropus2 and Plesianthropus3, or perhaps
even—millenniums earlier—Dryopithecus?4 And who that
has knowledge of the numerous vestigial structures of our
anatomy, surviving from the days when we were beasts (for
example, the muscles of the caudal vertebrae that once wagged our tail), would doubt that in the central nervous system
comparable vestiges must remain: images sleeping, whose
releasers no longer appear in nature—but might occur in
art? (Campbell,1960:34)

In the light of these thoughts, it can be inferred that mythological animality could be explored in the historical frame of humanity. Animals have got
2
3
4
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It is known Homo erectus today, had been living in approximately between 1,5 and
0,13 million years ago.
Today, it is known Australopithecus africanus lived in 3,8-3 million years ago.
Dryopithecus is an extinct ape lived in late Miocene epoch, 10-5 million years ago.
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different roles which were attended by humans throughout their history.
In the relationship between human and animal, dominating side has always been human.
In this paper, I aimed to explore human-animal relations through mythologies with regard to historical bases. Therefore, it is crucial for examining
what separated human being from non-human animals, considering that
people were already animals? What are the kilometer-stones on the cultural
evolution path of human? It is hard to draw a structure for all of the mythology around the world, considering the instruction of animality. Nonetheless, it could be helpful to get attention on the human-animal problem,
especially start with Timothy Ingold’s (1994) question of what is an animal?
2. Division of Nature and Culture on human-animal relations

During the last two million years, humankind has been evolving, which
has been creating a culture in various way similarly the language was created at the same time. However, it has brought out to split between human and animal have begun. Agamben (2013: 34-36) says language is the
most essential character dividing humanity and animality. In addition, he
points out the speaking is not innate character of the human being. Human has evolved of physical structure in order to create a language and
use it. Just as Foucault (2013) said that first there is nondiscursive practice after that, people create discursive practice. When the human has
started to transform itself into something else, except being an animal,
with language which provides the stories, legends, myths; which have reflected tradition and custom, culture. Moreover, these practices are significant details to understand what culture is. Hence, it should be exposed to
content of culture.
In 1952, Kroeber and Kluckhohn gathered more than a hundred definitions of the culture and categorized them in order to basic components
of human characteristics. Despite that essential key of all of culture explanations portrayed in each instruction was same, which is associated with
humankind.
Besides early definitions, the fundamental component of culture was stipulated humanity, it had been emphasizing in numerous books from several disciplines from Aristotle’s Natural History of Animals to Desmond
Morris’ book Naked Ape in 1967 and Jacques Derrida’s (2008) The Animal
Therefore I am; animals had considered compelling notion for human-being. It can be concluded all of these, reciprocity entanglement between
human and non-human animals have demonstrated by human’s cultural
patterns, and it could be seen in every detail even in prehistoric caves
used by ancestries of Homo sapiens thousands of years ago.
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Nonhuman animals have first occurred in the perspective of people as a
food source as is seen from the first art of prehistoric people on the walls
of the caves that they were living in. Then they were domesticated by the
human when the settled life came with discover agriculture. Early settlers
attributed them with roles such as companion, transporter, god, etc. Descola (2013) says this representation exists as a symbolic representation
as well as the borders of the real world.
In the other side, it has been always discussed boundaries human and
animal just as a contrast of nature and culture. It is one of the notable
historical examples of the line that separates the human being from all
other animals by the name of “human.” In this respect, Derrida (2008),
the founder of the deconstructive critical method, in his book named Animal, therefore, I am; he explained how this reputed integrity among living
creatures was broken and how humanity obtained to defeat others. He
voiced that vaporous glass wall stands between human and nonhuman
will eventually break like he mentioned his thoughts when his cat’s sights
through on his naked body. Furthermore, mythology comes in sight with
breaking glasses in human culture, which have been reflected in historical
facts with tales, stories, legends, etc. Broken rules give new effects to the
entanglement resulted in mythology in any case.
3. Human and Non-human animal relations throughout history

Since humanity created itself, human-nonhuman relationship has constantly been changed especially for last thousands of years. Today, the
alteration in the value given to the other animal can be observed and deduced by both prehistoric ruins and written history. Even the beginning
of the art which has been demonstrating in the caves could reveal patterns of animal’s roles given by human. Even though humankind inherent
in nature itself it is also revealed in the nature as a manipulator. Thus,
they have modified the environment, and cultivated lands.
The first representation of the animal of human’s view from Palaeolithic caves. This is to say, art has great significance in terms of the role of
animals given by humans, while pointing out that animals having an important place in human’s life. Because these paintings can tell a hunting
activity as well as a sacred ceremony. The written history of animals is
explained by human beings in an essential relation of power. The aim is
not to ignore this difference or to save history from a typist point of humanity view, but rather to understand the relationship between man and
animal with the clues that the narrative of that history will give from the
historical discourses of the powers.
The details presented by the historical texts on animals have focused on
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the use of animals both in agricultural activities and in the transport of
agricultural capital, the products of these activities, which have caused
animals to acquire a new capital value. Alan Mikhail (2013), who is the
historian of relations government and environments, points out that the
history of animals is written by the noble class just like the other elements
in history. In the power relation, human established by separating oneself
from the animal, which is that the science and narrative are often compulsory. However, this time the difference is not separated by class, race,
education, or gender. This time the difference arises in terms of species.
I will explore this issue following chapters with three facets by illustrating
from the mythos in the context of the human-animal duality by providing
specifically appropriate reasons and relevant examples. To begin with,
prehistoric figures shed light on the representation of many “heroes” in
the legends. What is more, divine animal of the myths conveys that divineness based on human’s feelings such as obscurity, dread, curiosity.
Last but not least, what does it mean of and how it could have appeared
the power for people.
3.1. Prehistoric Figures

Oldest figures in the prehistoric cave paintings show animals dated by
48,000 years ago. In France, the cave of Font-de-Gaume is the most wellknown prehistoric cave in Europe with approximately 350 pictures. Another example is Chauvet which is the oldest discovered which has animal figures across the walls dated on 30-40 thousand years ago (Curtis,
2007). In addition, other symbols besides the drawing like bison and
Capra ibex (wild goat) in Niaux, horses in Lascaux, animal models made
of clay, drilled by spear strokes or headless lions and bears demonstrated hunting (Drury, 1989). To illustrate that Herakles and his task with
Nameon in Greek mythology is the absolute example for representation
of early human’s hunting (Apollodorus, 1921:187).
Gordon Childe (1929) stated that Neolithic is a revolution with all new
tools and techniques in order to agriculture, stockbreeding, etc. He was
pointing out that started with domestication, human had started to control animals to use them it.
Furthermore, in Greek and Roman Worlds, Artemis/Diana called “Potnia
Theron” Mistress of Animals” (Marinatos, 2002) or as Bucket (1991) calls
goddess of the wild in Greek myths; Shica in Indian myths; Aja in African
myths; in Celtic , Herne the hunter is a god of wild animals in Germanic
mythology; Yum Caax god of wild animals in Mayan mythology, and many
of them could be representation of control to wild animals in transition
of the Neolithic.
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“…did Atreus’ son Menelaus slay with his sharp spear, even
him the mighty hunter; for Artemis herself had taught him
to smite all wild things that the mountain forest nurtureth.
Yet in no wise did the archer Artemis avail him now, neither
all that skill in archery wherein of old he excelled…” (Homer,
1927:199)

Besides the figures of human, animals have started to divine in prehistoric times which is exactly Neolithic era about 10,000 years ago, by human
as wild and domestic. Control of animals, taming, domestication create
one more boundary among animals. Wild one is scared, untamed and unknown.
3.2. Deity

Sacred means in Latin language -sacer (Lewis, Freund & Short, 1956:1610)
contains two contrast meaning, duality of good and evil, which reveals
with rituals since ancient civilizations throughout time. This is why being
considered an animal as sacred, it could be presented in two ways for
victim which is as living/bloody and lifeless/bloodless. Bloody sacrifices
could be people or animals presented to God(s). Bloody victim means that
an animal is left unattended; in other words, not used or killed (Bekki,
1996).
Therefore, it can be readily inferred the duality content of sacrifice rituals
in the meaning of sacer. In mythology, animals show up in two roles sometimes, firstly they could be seen as a victim and secondly, they got the
shape of the gods as an avatar. This contains wild and domestic animals’
separation as well.
It is known in many myths, most of the god and goddess look like exactly
humans or animals. To illustrate, tortoise is known oldest animal in mythology, likewise in Chinese mythology, this animal represented the god
of the most past gods (Birrell, 1993: 97-99). Zoologically speaking, these
animals almost 120 million years have been living in the world the reason
that their lifespan longer than most animals. Evolution moves slowly for
them. On the other hand, for example, Homo sapiens have been only 2
million years on the earth. Accordingly, in much ancient civilization use
tortoise as a symbolic meaning of long living probably. Another example
from Anatolian History, Lycia civilization used a tortoise as a symbol on
their coins.
As a result, mythology comes from reality just as Strenski (1987) said that
it is both real and fiction same time. In spite of that mythos comprise of
legends, tales, unrealistic stories, it is based on facts of reality.
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3.3. Power
Power, according to Foucault, is not based on force, however, it has been
basically sovereign of science which is dominating and manipulating the
bodies of the living being. The Foucauldian sense of power is also visible
on the human-animal entanglement; it is important to note that power in
that sense doesn’t have a one-sided characteristic attributed to the separate category of human, per se - it is beyond human and comes from
within the interspecies relation itself.
“Power comes from everywhere… [i]t is the name that one
attributes to a complex strategical situation in a particular
society.” (Foucault,1990:93).

Animal’s power comes from reality in mythology. During Neolithic, when
people were exploring them, consequently using them for the good of human being. Domestication and settlement lifestyle were a landmark of the
culture; in addition, it is crystal clear who is advantageous from this.
In this sense, the most proper instance to provide power relations, it should
look out the end of the Neolithic Era, horses came into human’s life after
many animals had already domesticated. Scientifically speaking, today
horses’ anatomies, physiologies knew well which have been having enzyme named lactic acid occurs in muscles of horses just as other mammals.
However, horses have immense lungs and heart as for that other mammals,
which makes them more durable in long-distance galloping because of that
they do not experience panting or gasping like humans. Its reason for humans though horses never feel fatigued. This anatomic convenience attributed paranymph role to them horses. Today, this is calling scientific myth.
People have been domesticated and used horses as a transporter in many
ways included trade, chariot during history. All historiography is mostly based on people. Not non-human animals. The animals have neither
oral nor written dates to be told by themselves. It has been always said
that winners write the history. Like humans. Just as there is no agreement
who is the victor in the Battle of Kadesh, the Hittites or the Egyptians?
The bitter aspect of the truth is animals used by human to win the wars,
trades, more lands. For example, Hittites were the first ancient civilization
actively used horses as chariot (Collins, 2012). In the other side, horses
were used as transporter just as elephants in Eastern Asia, camels in the
Middle East, etc.
“Hera, had put a voice in him:
We shall still keep you safe for this time, o hard Achilleus.”
(Homer, 1927: 403)
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In mythology, there is tremendous legend horse beside of heroes. Balios and Xanthos which are Achilleus’ horses given by Poseidon to demonstrate how important animals in mythology. Another example in Scandinavia mythology, time after time mentioned horses such as Sleipnir which
has to belong to Odin. Moreover, the horse uses a symbol of ships in poetical texture (Loumand, 2006). Even though horses rarely appeared in
Chinese mythology in focus horse is Counterpart of Pegasus commonly
named “silkworm horse”.
4. Conclusion

Throughout history, there has been a symbolic relationship between human and non-human animal as a result of all the roles that humans attribute to animals. To sum up, according to what was mentioned above to examine human history to deal with human-animal relations will shed light
on this relationship, but it will undoubtedly create a power relationship.
As we have seen with all this historicity, the human-animal is a relationship of power established after domestic and wild discrimination. When
people look beyond the human center of historiography, it could be seen
that the most significant factor is history written by man.
All in all, this paper is a very brief summary in order to describe maintain
roles of animals in mythology. It is a summary of how long animals have
been involved in human life and in what ways they have survived. Its aim
is to leave a few milestones on the notion of human-animal by the eyes of
another human being, who is aware that it is an animal.
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EREN EYÜBOĞLU RESİMLERİNDE MİTOLOJİK
UNSURLAR VE KADIN
Semra ÇEVİK 1

Öz: Mitolojik anlatılar imgelerle iletişim kurmak için tasarlanmıştır. Campbell, “mit
tanrının bir maskesidir. Görünen dünyanın ötesinde olan şeyin metaforudur”, der.
Campbell’ın bu ifadesini mitolojik anlatılarda olanaklı kılan yolardan biri de zıtlıklar yaratmaktır. Eren Eyüboğlu’nun resimlerine baktığımızda mitolojik unsurların
zıtlıklar etrafında örülen çatışma dinamikleriyle işlendiğini görebilmekteyiz. Eyüboğlu’nun resimlerinde öne çıkan en önemli imgelerden biri geleneksel-modern ve
antik dünyanın kaotik kadın imgesidir ancak bu kadın imgeleri kendi içinde belirsiz,
mutsuz, parçalanmış bir biçimde inşa edilirken modern dünyanın antik ve geleneksel
ritüellerinin yeniden üretimini mümkün kılan kadın algısı, kimi zaman nesneleşmiş,
kimi zaman cinsiyetsizleştirilmiş ya da erkeksileştirilmiş, kimi zamanda tüm bunlara
rağmen güçlü, bilge, kararlı ve derin bir şekilde resmedilmiştir.
Bu çalışmada; Eren Eyüboğlu’nun resimsel dili çerçevesinde kadın imgeleri, Nüler
(1929) resmindeki mitolojik izler, Greimas’ın göstergebilimsel yaklaşımı doğrultusunda incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Eren Eyüboğlu, Gösterge bilim, Kadın İmgesi, Mitoloji, Toplumsal Cinsiyet
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MYTHOLOGICAL ELEMENTS AND WOMEN IN EREN
EYÜBOĞLU PAINTINGS

Abstract: Mythological narratives are designed to communicate with images. Campbell says “God is a mask of the myth. It is the metaphor of what is beyond the visible
World”. When we look at the paintings of Eren Eyüboğlu, we can see that the mythological elements are processed by the conflict dynamics around the contradictions.
One of the most important images that stand out in Eyüboğlu’s paintings is the chaotic female image of the traditional-modern and ancient world, but these women’s
images are built in an unclear, unhappy, fragmented way within themselves, while the
perception of women that enables the reproduction of ancient and traditional rituals
of the modern world is sometimes objectified, sometimes portrayed, gender-neutralized or masculinized, yet at the same time powerful, wise, determined and deeply
portrayed.
In this study; In the frame of Eren Eyüboğlu’s pictorial language, women’s images,
Nudes (1929) will be examined according to the mythological traces of Greimas.
Keywords: Eren Eyüboğlu, Indicative science, Female Image, Mythology, Gender
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1. Giriş
Mitolojik anlatılar imgelerle iletişim kurmak için tasarlanmış, eski dünyanın eğitim ve mantık sistemi, söylentileridir. Yunan’ca Mythos kelimesinden türetilmiş olup söylenen, anlatılan veya duyulan söz, masal, öykü efsane anlamlarına gelmektedir. Söylenti, uydurma, boş ve gülünç masal olarak
da ifade edilmektedir (Çaycı 2012). Türk Dil Kurumu sözlüğünde mit, “geleneksel olarak yayılan ve toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren
alegorik bir anlatımı olan halk hikayesi ve aynı zamanda efsaneleşen kavram ve kişi” olarak tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr). Sözlükte mitoloji,
bir ulusa, bir dine, özellikle Yunan, Latin uygarlığına ait mitlerin efsanelerin
bütünüdür. Bayat (2010)’a göre mit, değerler dizgesinde (paradigma) dünyayı algılama, biçimlendirme, sembolleştirme, hayatın ve olayların genelleştirilmiş modelidir. Bir düşünce tarzı, bir bilinç ya da dünya gerçekliğinin ta
kendisidir (s. 11). Bir başka ifadeyle yazısız toplumlarda yaşamla bağlantılı
dünyayı algılama ve yorumlama biçimidir diyebiliriz. Bir diğer tanımlama
da insanoğlunun, evrenin ve insan oğlunun oluşum sürecini kavrama çabalarının kurgusudur (İndirkaş 2007, s. 11) diye ifade edilmektedir.
Campbell (2018) ise “mit tanrının bir maskesidir, görünen dünyanın ötesinde olan şeyin metaforudur” der (s. 17). Campbell’in bu ifadesini mitolojik anlatılarda olanaklı kılan yolardan biri de zıtlıklar yaratmaktır. Sanatta çokça söylendiği gibi her şey zıddıyla var olur. Mitsel bir figür, onu
şekillendiren sembolik düzeni yoğunlaştırılmış bir biçimde ifade edebilme gücüne sahiptir ve sembolik düzen yazılı dil gibi resim dilinde de yer
almaktadır. Mitsel figür/imge iletişimsel gücünü sözden değil renginden,
biçiminden, çizgisinden alır. Bu çerçevede Eren Eyüboğlu’nun resimsel
dili doğrultusunda, 1929 yılında yaptığı Nüler resminde kadın imgelerinin mitolojik izler ve mitolojik unsurların zıtlıklar, ikili karşıtlıklar etrafında örülen çatışma dinamikleriyle işlendiğini görebilmekteyiz. Kadınerkek, yeryüzü-gökyüzü, somut dünya-ruhsal evren vb.
Bireyler, içinde yaşadığı doğanın bir parçası olarak onu oluşturan birimleri algılama ve anlamlandırma yetisine sahiptir ve çevresinde olup bitenleri beş duyusu ile algılar, anlamlandırır. Bu anlamlandırma sürecinde en
çok yararlanılan duyu organı ise göz yani “görme” duyusudur. Yazıp çizdiklerimiz söylediklerimizden daha etkili anlam oluşturur. Berger’in de
(1986, s. 8) vurguladığı gibi sözcüklerle tam olarak anlatılamayan, görme
eylemi ile anlaşılır kılınır, var olur. Dolayısı ile imge iletişimde ikonografik
bir araç olmaktadır. Frazer (2004, XVI), yazılı edebiyatın ya da yazılı anlatımın düşüncenin ilerlemesini hızlandırdığını, üç bin yılık geleneksel sözlü
anlatımın yaptığından daha çok şey yaptığını ifade eder. Bir görsel anlatım dili olan resim de mağara duvarında yapıldığı günkü anlamlandırma
gücünü hala korumaktadır. Fransız Göstergebilimci Greimas’a göre;
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Görsel anlatım biçimleri ile oluşturulan eserlerde, görsel
uzam ve uzam kompozisyonu içindeki simgeler, yazılar, biçimler, renkler ve diğer görsel göstergelerin yerleşimi ve
bunların birbirleriyle olan ilişkisi, zıtlıkların dengesi, bu göstergelere yüklenen kodlar anlamı oluşturur. Görsel gösterge
olan yapıt aynı zamanda düz anlam ve yanısıra yan anlamları içerir ve imgenin çağrıştırdıkları ile göstergenin yorumu,
göstergebilim açısından son derece önemlidir (Ak. Öztokat
1999, s. 137).

Dolayısıyla resimde imgelerin satır araları olarak değerlendireceğimiz
bu ölçütler görsel anlatımı ve anlamı kolaylaştıracaktır. Greimas’ın göstergebilim çözümlemesinde kullandığı; genel izlem olarak adlandırılan ve
anlamın oluşum, kavranım ve üretiliş sürecini açıklayan üç aşamalı bir yapı
vardır. Anlam oluşturmanın bu özel yapısı doğal dünyadan ve dilden ayrı
bir kurgudur (Günay ve Parsa 2012, s. 38 ve Düz 2017, s. 204). Buna göre;
çözümlemede uygulanacak yolun üç aşaması: Betisel düzey, Anlatısal düzey ve İzleksel düzeydir. Bu birbirinden bağımsız, farklı işleyen süreçler
sanatçının anlatımının iz düşümlerini bulamamıza yardım eder.
1.1. Betisel düzey

Varlığı tanımlayan görsel dil düzeyinde çözümleme, doğrudan gerçek
dünyadaki nesnelere gönderimde bulunarak dünyadaki karşıtlıkları ile
eşleştirilerek yapılır. Bu düzeyde, konunun geçtiği zaman dilimi, nesnenin
uzamda/boşlukta kapladığı yer, boyutu, sınırları, olayın geçtiği uzam, yer
değiştirmeler/metaforlar gibi durumlar belirtilir. Bu düzeyde resme baktığımızda ilk görme veya ilk algı anında görülen malzeme, boyut, teknik
gibi fiziksel özellikler yanında, resmin konusu, yapıldığı zaman, resmin
göstermek istediği zaman dilimi ve mekân, plastik sanatların temel öğeleri ve temel ilkeleri kısaca kompozisyonu oluşturan resimle ilgili her türlü
betimlemeyi betisel düzeyde anlatmak gerekmektedir (Günay ve Parsa
2012, s. 38 ve Düz 2017, s. 204).
1.2. Anlatısal düzey

Gösterge bir gösteren ile bir gösterilenden oluşur. Gösterenler düzlemi
anlatımı, gösterilenler düzlemi ise içerik yani anlam düzlemini oluşturur
ve bir anlatım tözü içerir (Barthes 1993, s. 40). Böylece görsel gösterge
anlamlamayı veya anlatıyı oluşturur. Anlatısal düzey, betisel düzeyde yer
alan görsel metinle ilgili anlatısal öğelerin ele alınıp incelendiği alandır.
Bu düzeyde görsel imgelerin işleyiş biçimi ortaya konulur ve eyleyenler şeması, anlatı izlencesi bu aşamada ifade edilir. Anlatıdaki kişiler adlarına
göre değil, yaptıkları işlevlere göre betimlenir. Buna göre her türlü anlatıda
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altı temel eyleyen; gönderen-gönderilen, özne-nesne, yardımcı-engelleyici
bulunmaktadır (Günay ve Parsa 2012, s. 39 ve Düz 2017, s. 204). Bu aşama her yapıtta olmayabilir yani bütünce içinde durumlar ve dönüşümler
gerekmektedir ki soyut tasarımlarda bulunmayabilir.
1.3. İzleksel düzey

İzleksel düzey, eserin bütünündeki anlam taşıyıcı öğeler arasındaki değişik türden ilişkilerin ortaya konduğu çözümlemenin son ve en zor
aşamasıdır. Anlamın en derin, en soyut aşamasının ortaya konduğu ve
göstergebilimcilerin en çok önem verdiği aşamadır. Bu düzeyde bütüncenin derin okumasında bulunabilecek yan anlamlar, çağrışımsal değerler,
simgeleştirmeler gibi soyut durumlar ortaya konur. Bu aşamada gerek
betimsel gerek anlatısal düzeyde ortaya konulan durumların, dönüşümlerin, nesnelerin, uzamların ve eyleyenlerin gösterdikleri dışında ki göstermek istedikleri şeyler ele alınır. Derin yapıdaki bu çözümleme düzeyinde, biçimsel ya da belirim düzeyindeki çözümleme değil doğrudan içeriğe
yönelik bir çözümlemedir. Sanat içerikli göstergelerin anlamlandırılması
diğer göstergelere göre daha zor olabilmektedir. Bunların anlamlandırılmasında hem düzanlamsal özelliklerin hem de yananlamsal ve çağrışımsal anlamlarının bilinmesi gereklidir. İmge sadece temsil edilen varlık üzerine bilgi aktarmakla kalmaz, duygusal bir ton, genellikle anlatım
diye nitelendirilen ek bir değer de aktarır (Günay ve Parsa 2012, s. 39
ve Düz 2017, s. 205). Bu anlatımsal boyut da uzlaşımlara dayanır yani
ortak bir kültürle, herkesin önceki görsel deneyimleri ile bilinen anlamla
oluşturulur.
2. Eren Eyüboğlu’nun “Nü’ler” adlı yapıtının Algılama açısından A.J.
Greimas’ın göstergebilimsel yöntemi açısından çözümlemesi

Eren Eyüboğlu’nun Nü’ler2 eseri 1929 yılında kontrplak üzerine guaj
boya ile Andre Lothe’nin öğrencisi olduğu dönemde yapılmıştır. Yapıt 62 x
79 cm. boyutlarındadır. Eren’in erken dönem resimleri arasında bulunan
Nü’ler dini mitoloji konularını tasvir etmektedir. Fovist ve dışavurumcu
diyebileceğimiz Eyüboğlu zaman zaman diri, taze, ışıklı renklerin bulunduğu bazen de düzen kaygısını önde tutan bir anlayışla mitolojik konuları
hayal gücü ve kişisel anlatımıyla resimlemiş bir sanatçımızdır. Çizgi, leke
ve renkle duygulu portreler, manzaralar üreten Eren fırçasına hâkim ve
güçlü bir imaj sergilemektedir (Çevik 2018, s. 223). A.J. Greimas’ın göstergebilimsel yöntemi ile yorumlanmasında algılama açısından resmi
kesitlere ayıracak olursak beş kesitten oluştuğunu söyleyebiliriz. Doğa
betimlemeleri içerisinde ikili ve üçlü figür grupları tablo yüzeyini yatay
2

856

Eren Eyüboğlu’nun Nü’ler eseri Ankara CER Modern’de açılan “Eren Eyüoğlu Yaşamı
ve İşleri” sergisinde 12 Ekim 2018 tarihinde tarafımdan fotoğraflanmıştır.

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

ve dikey eksende artı veya Haç şeklinde dörde bölmektedir. Aydınlık bir
atmosfer içerisinde dört odak noktası ve orta merkez dikkat çekmektedir
(Resim 1).
2.1. Nü’ler yapıtının betisel düzeyde çözümlemesi

Eren Eyüboğlu’nun Nüler resmine baktığımızda gördüğümüz yüzeyin
parçalara ayrılmış olduğu ve her bir planda farklı imgelere yer verildiğidir. Algılanırlık düzeyine göre ya da okuma alışkanlığımız doğrultusundaki görme biçimimize göre soldan sağa doğru birinci kesitte iki figür yer
almaktadır. İkinci kesitte bir ağaç ve etrafında dans eden üç figür yer almaktadır. Üçüncü kesit olarak alt tarafta biri turuncu renk giysili iki kadın
ve ortalarında yer alan bir hayvan figürü, çakal betimlenmiştir. Dördüncü
kesit olarak gökyüzü ve uçan figürleri alabiliriz. Beşinci kesit ise tam merkezde bulunan mavi renkte masadır.
Birinci kesitte algılama açısından da resme baktığımızda ilk dikkati çeken
sol tarafta bir ağaç ve onun önünde duran bir kadın, bir erkek figürüdür.
Figürler pastel tonlarda ten renginde lekesel boyanmış olup konturla vurgulanmıştır. Arkadaki ağaç ve yılan soğuk, koyu nefti yeşil renkte resmin
önemli bir parçası olarak durmaktadır (Resim 2).
Resmi ortadan yatay olarak bölen çizginin sağ tarafında bulunan ağaç ve
etrafında dans eden çıplak üç kadın figürü ikinci kesitte yer almaktadır.
Figürler yine pastel ten rengi ile ve ağaç aynı nefti yeşil tonda boyanmıştır. Ağacın yaprakları arasında sol taraftakinde olduğu gibi beyaz bir leke
olarak kuş figürü görüyoruz (Resim 3).
Üçüncü kesitte Tablonun alt kısmında yerde oturan biri turuncu giysili,
diğeri bir göğsü açık yarı giysili iki kadın figürü ve aralarında gri tonda
bir çakaldan oluşan grup seçilmektedir. Taba rengi bir örtü üstünde oturan kadınların sol tarafında tahta bir yer sofrası ve üstünde açık yeşil iki
armut ile sarımtırak ekmek olarak düşüneceğimiz bir nesne ve masa ile
aynı renk tonunda koyu eflatun leke dikkat çekiyor (Resim 4).
Dördüncü kesit üst kısım olarak görülebilir. Resmi dikey kesen eksenin
üst tarafında dağ ve gökyüzü betimlemelerinin önünde uçan figürler yer
almaktadır. Eksenin tam ortasında ellerinde büyük bir çiçek demeti tutan
bir kadın ve bir erkek çifti dikkat çekiyor. Bu figürlerin hemen sağ yanında
çifti iter konumda bir kadın ve üstlerinde uyuma pozisyonunda bir başka
kadın figürü seçilmektedir. Dördüncü kesitteki kadınlar kroması düşük
mor ve fıstık yeşili renklerde giysili olarak betimlenmişlerdir (Resim 5).
Resmin tam merkezinde yer alan altıgen masa beşinci kesiti oluşturmaktadır. Mavi renkte boyanmış olan masa üzerinde ayva ve elma olduğunu
düşündüğümüz iki meyve ile betimlenmiştir (Resim 6).
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2.2. Nü’ler yapıtının anlatısal düzeyde çözümlemesi
Göstergebilimin temel alanı anlamdır. İmge görüntüsel bir göstergedir.
Anlatısal düzey betisel düzeyde yer alan imgelerle ilgili ögelerin ele alınıp
incelendiği alandır. Bu düzeyde anlatımın işleyiş biçimi, renk, ışık, dokusu
ile toplumsal değerler, gelenek-görenek, toplumsal bellek gibi farklı alan
bilgilerine gerek vardır. Sanatsal yapıtların çözümlemesinde düz anlamsal okumanın yanı sıra yan anlamsal ve derin okuma süreçlerini de gerekli kılar. Greimas göre;
[…] betimleyim birçok dizgeyi kapsar. Bu dizgeler bilgilendirme, yazılım ve oluşturum işlevi üstlenebilir. Görsel betimleyimlerde betileyen ile betimlenen arasındaki bağıntı
nedenlidir. Bağıntı doğa’ya öykünüdür. Öykünü ancak doğal
dünyanın görsellik içeren nitelikleri ile tuvale yansıtılır. Seçilmiş bu nitelikler dünyaya ilişkin değil birer betidirler artık.
Tuvaldeki betileri algılayan izleyici dış dünyaya ilişkin insan
ölçekli bir okuma gerçekleştirir (Akt. Öztokat 1999, s. 136).

Tuvale yansıtılan dünyaya ilişkin bir gösterge kavramsal bir ilişki ile anlam bulmaktadır. Nüler, Eren’in resminde belli bir manzarayı yansıtmak
yerine kendi duygu ve yaşantısının izlerini taşıması açısından anlamlıdır. Bedri Rahmi Eyüboğlu ile tanıştığı ve ailelerinin dinsel ayrılıklarının
somut iz düşümleri ile karşılaşıyoruz. Eren’in burada vermek istediği
Havva’dan bu yana ilk günah ile başlayan kadının eksiklenmiş ikincil konumunu ve düğün, yemek, aile baskıları vb. durumları yeti ve gücünü kullanarak simgeler aracılığıyla betimlemektir.
Mekânın neresi olduğuna ilişkin net bir bilgi yok ancak cennet-cehennem,
somut dünya-ruhsal evren, insan-hayvan ve etken-edilgen ikili karşıtlıkları renk, çizgi, doku zenginliği ile sağlanmıştır. Resmin merkezinde altıgen mavi masa çevresinde yerleştirilen figürlerin düzeni dünya döngüsü
olarak ifade edilebilir. Konturlarıyla betimlenen figürler geçmiş ya da gelecekte zamansız bir uzam olabilirlik hissi uyandırıyor. Resmin reel katmanında kullanılan ögelerde güçlü insani belirtkeler olmasının yanı sıra
insan yaşamına ait göstergeler olmaları açısından da resmin irreel katmanına önemli anlam kazandırmaktadır. Resmin adının “Nüler” olması
tüm maddi varlıklarımızdan arınık manevi öte dünya anlamını da içinde
barındırıyor. Öyküsel sıralanma bize dünyanın yaratılış ve cennetten kovuluş mitlerini anımsatıyor.
Tablonun tüm kesitlerinde yer alan beyaz kuş motifi tüm sanatlarda çokça kullanılan hayvan figürlerinden biridir. “Türk sanatında ruhun sembolü olarak bilinen kuş imgesi İslamiyet sonrası ölüm anlamına gelmektedir.
Şamanlar tarafından cennetin ifadesi olarak koruyucu ruh olarak bilin858
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mektedir” (Atila 2014, s. 36). Eren kuş imgesiyle bu dünya ve öte dünya
karşıtlığında ruhun cennetten kovulması mitine gönderme yapmaktadır.
Ev ortamındaki varlıklar olmalarının ötesinde insanlarla nesneler, mit ile
gerçek arasında aracılık yaptıkları da söylenebilir.
2.3. Nü’ler yapıtının izleksel düzeyde çözümlemesi

Berger’in (1986) “kadın olarak doğmak erkeklerin mülkiyetinde olan
özel, çevrelenmiş bir yerde doğmak demektir” (s. 46) ifadesinde öne sürdüğü gibi resim kaotik bir doğa betimlemesi arka planında kadın dünyasının erkek tarafından koşullandırılmış çeşitli evrelerini içeriyor. Avrupa
resim geleneğinin hiç durmadan yenilenen konusu olan çıplak kadın imgesi seyirlik bir nesnedir. Bu gelenekteki ilk çıplaklar Âdem ve Havva’dır.
Elmayı yedikten sonra birbirlerini ve çıplaklıklarını fark ederler ve kadın
suçlanarak erkek karşısında ona boyun eğen konumuna indirgenir (Gezgin
2018, s. 57). Dolayısıyla bu; resme bakan kişide Tevrat, İncil ve Kur”anda da yer bulan ilk günah miti anlamını kavratıyor. Diğer figürlere oranla
daha büyük betimlenen kadın-erkek figürü ve hemen arkalarında bulunan yılan izleksel olarak bir döngünün başlangıç noktasını temsil ediyor.
Yılan ölümün ve yaşamın simgesi olarak hem can veren ve hem de can
alan cennetten ölümlü dünyaya geçişi simgelemektedir. Ölümsüz, aynı
zamanda cinsiyetsiz ve cinselliksiz dünyadan kovulmak yılan aracılığıyla
gerçekleşmektedir (Gezgin 2018, s. 57).
Resmin sol üst köşesinden okuma alışkanlığımız yönünde gözümüz tabloyu tararken duyumlarımız birbiriyle ilişkili, birbirini takip eden olaylar
zincirini görsel olarak kavratıyor. Eren, Âdem ve Havva figürlerinden sonra yine bir ağaç etrafında çember olmuş dans eden, belirsiz, kimliksiz ve
mutsuz üç kadın figürü ile karnavaleks dünyayı hatırlatıyor. Bahtin;
Şenliğe dayalı bir toplumsal edimden ve bunun temelinde
yatan karnaval ruhundan söz ederek; bu şenlikli eğlence biçiminin yeni, özgür ve eleştirel bir tarihsel bilincin ifadesi olduğunu söyler. Karnavalda resmi/ formel yaşamın yapısı ve
bu yapının düzenini belirleyen yasalar, yasaklar vb. açık veya
örtük biçimde alaya alınır ve bunların başında da toplumsal
hayata dair her türlü hiyerarşik yapı vardır (Akt. Sözen, s. 69).

O halde, karnavalesk yapılanma birçok söylemi içinde barındırarak estetik değerleri farklı bir düzlemde iden üretmektedir diyebiliriz. Karnavalesk yapının Eren Eyüboğlu resminde yarattığı etkiye baktığımızda Mark
Chagall’dan 1940’ların modern resim anlatısına gelen yolda bu anlayışın
rolünü yadsıyamayız. Monolojik anlatım yerini farklı ve çoğul anlamlar
içeren diyalojik bir boyuta taşımaktadır. Kutsal olan konu bir anlamda
mizahi bir yolla kalıp yargıları aşmaktadır. İkinci kesitte yer alan karnava859
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lesk imgeler ışıklı, aydınlık bir ten rengi ile gerçeklik duygusu yaratmasının yanı sıra kübist beden yapısıyla gerçekliği ortadan kaldırmaktadır. Ortadaki ağaç imgesi erk-erkek mülkiyetine bir gönderme olarak okunabilir.
Tablonun alt kesiminde biri turuncu giysili diğeri yarı çıplak kadın figürleri de aynı anlamı duyumsatıyor. Kadınların ortalarında yer alan çakal
imgesi gözetleyen ve denetleyen erkek. Kadınlar gözetleniyor, denetleniyor olmanın huzursuzluğundadır. Figürler düzen içinde bir varlıktan çok
bir bağıntı ögesi olarak değerlendirilebilir.
Nüler tablosunun üst bölümünde uçar pozisyonda gelin ve damat figürü
düğün, evlenme geleneksel ritüelinin sürreal betimidir. Evliliğin kadını
edilgen bir duruma düşüren bir olgu olduğu işlenmiştir. Evlilik bir çiftin
birleşmesidir. En başında siz birdiniz, şimdi iki ayrı varlıksınız ama evlilik denen şey ruhani kimliğin tanınmasıdır. Evlilik aşk ilişkisinden farklı,
başka bir mitolojik deneyimdir (Campbell ve Moyers 2018, s. 24). Böylece
eserde gerçek dünya düzenine ait bir olgu mitolojik bir anlatı kurgusunda
şekillenmiş olmaktadır.
Onların hemen sağ üst kısmında yer alan biri yatar vaziyette diğeri erkeği
iten veya çeken iki kadın aile ilişkilerindeki karşıtlıları iki zıt eğilimi kabul
eden, karşıt ve/veya tarafsızlığı anlatılmaktadır. Modern dünyanın çelişkilerini ve ikiyüzlülüğünü mitolojik unsurlarla harmanlayarak görselleştirildiğini düşünebiliriz.
Bu kesit, renk lekeleri etkisiyle izleyiciyi farklı bir algı katmanına götürüyor. Gri mor ve gri yeşil üst giysileri olan kadınlar yine de çıplak algısı
yaratıyor. Kırmızı renk lekesi üstünde tehlike ve huzur, sakinlik ve karmaşa hisleri yaratıyor. Aynı karmaşa duygusu sıcak – soğuk renk lekeleri kullanılarak pekiştirilmiş. Mekân-renk-çizgi-ışık-gölge-perspektif vb. ögeler
ile objelerin birbiriyle aralarında ilişkili, irreel bir somutluk varlığından
söz edilebilir. Kübizm ile ivme kazanan modern resim ve izlenimcilerle
başlayan yüzeysel etkideki mekân algılamasını, resim düzlemindeki parçalanma eğilimi ile anlamlandırılabiliriz. Resmin arka planını oluşturan
dağ anlaşılır olmanın yanı sıra uzaklık ve derinlik hissi vermektedir. Vadi
bozkır renginde, yassı pasajlar, parçalanmış yüzeyler şeklinde kavranıyor.
Tablo yüzeyini haç biçiminde dört bölüme ayıran düzenlemenin ortasında altıgen bir masa görülmektedir. Daire veya kare değil de neden altıgen?
Yahudi inancının en önemli sembolü olan Davut yıldızı mı (heksagram)
vurgulanmaya çalışılmış? O zaman bu masa Davut yıldızının anlamlarını
da taşıyor demektir. Buna göre üst kısım dişi unsur ve su, alt kısım ise
erkil yani ateş olarak tasvir edilmektedir. Sağ ve sol kısımlar da kozmolojik olarak ateş ve su düalitesinin karşısında yer alan hava ve toprak sembollerini de içererek dört elementi bir araya getiren bir sembol olarak
betim içinde yer almaktadır. Eren tabloyu dört bölüme ayırarak hem ken860
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di doğum kültürünün inancına ve hem de İslamiyet inancına gönderme
yapmaktadır. Merkezde İslamiyet’te de önemli olan, Türk devletlerinin
bayrak ve sancaklarında da yer alan Hz. Süleyman’ın mührü olarak bilinen bu sembolün kullanılması Campbell’in zıtlıkların metaforu olarak
nitelendirdiği durumun ifadesidir.
3. Sonuç

Barthes (1993), her anlamlama dizgesinin bir anlatım düzlemi ile bir içerik düzlemi kapsadığını ve bu iki düzlem arasındaki bağıntıya eşit olduğunu söyler. Kendisi de bir dizge olan yan anlam, gösterenler, gösterilenler
ve bunları birbirine bağlayan bir anlamlamayı kapsar (s. 69). Hangi türden olursa olsun, bir sanat eserinden haz alabilmek onun doğru kavranmasıyla doğru orantılıdır (Cömert 2010, s. 13). Anlamak için araştırmak,
incelemek, sezgi ve izlenimlerimizi eserdeki imgeler ile bağdaştırmak
gereklidir. Göstergebilimsel açıdan yaklaştığımızda gösterilenler kültürle, bilgiyle, tarihle sıkı ilişki içindedir. Eren’in Nüler resmi; kendi öz yaşamı, şiirsel hayal gücü, içgüdüleri, bilinçaltı fantezilerine ve kadının dini
mitolojideki yeri ve konumu açısından görünen dünyanın ötesine geçen
izlemlere dayanmaktadır.
Bildiğimiz en eski mitolojilerde yaratılışın kaynağı olarak kabul edilen ve
kutsal olarak nitelendirilen kadın, ataerkil düzene geçişle birlikte önemimi yitirir. Tek tanrılı dinler egemenliğinde kadın kutsallığı sona erer. Artık
kadın bedeni doğurganlığı, besleyiciliği ve anaçlığından, baştan çıkarıcı
cinsel bir objeye evrilmiş ve tüm dinlerde yer bulan «ilk günah», «Âdem
ile Havva» mitine dönüşmüştür.
Sonuç olarak; Gremias’ın üç aşamalı göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle incelediğimiz Eren Eyüboğlu’nun Nüler resminde mitolojik unsur
olan kadınların ağzı yok, belirsiz ve mutsuz olarak resmedilmiştir. Düğün ya da evlenme geleneksel ritüeli düşünsel bir mekânda, farklı figür
grupları merkezi dairesel bir konumda sıralanmakta olup imgeler aynı
zamanda konturların içinde, tıpkı kadınlar gibi duyumları sıkışmış bir durumda betimlenmiştir. Ekspresyonist, renkçi, renk ressamı Eren Eyüboğlu mitolojik unsurları, modern dünyanın çelişkilerini ve ikiyüzlülüğünü
eserinde çarpıcı bir şekilde resmetmiştir. Eyüboğlu resmine baktığımızda modern dünyanın, geleneksel ritüellerin, mitolojik unsurların önünde belirgin olan kadın imgesini görebilmekteyiz. Ancak bu çarpıcı kadın
imgeleri kendi içinde belirsiz, mutsuz, parçalanmış aynı zamanda bütün
bu mitolojik unsurların yeniden üretimini mümkün kılan masal kadınıdır.
Mitolojik unsurlarla harmanlanmış masalsı dünyada ama dünyevi/gerçek
kadın olarak varlığını sürdürmekte.
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Öz: Tarihsel olarak bakıldığında mitos, logos bilincinin gelişmesiyle “kurmaca” olarak
ele alınmaya başlar. Mitosun Latin diline fabulae olarak tercümesi onun Grek dünyasında anlaşılma şeklini bütünüyle tek bir boyutla sınırlandırarak Ortaçağ düşüncesinin mitleri hurafe; Aydınlanma Çağı’nın ise mantık-öncesi düşünce olarak konumlandırmalarına ve kelimenin böylece negatif anlam kazanmasına neden olur. Her ne
kadar romantikler mitlere ilişkin bu anlamı değiştirmeye çalışsalar da Aydınlanma
ile benzer bir tarih şemasına sahip olduklarından bu sefer de onlar logosu dışlayarak mitosu yüceltmişlerdir. Yirminci asrın yapısalcı teorilerinde ise mitos kurmaca
ve gerçeklik sorununun ötesinde “yapı” olarak ele alınır. Mitosun yapı ve kurmaca
kıskacındaki tarihi, aynı zamanda kendi varlığını doğrudan veya dolaylı olarak daima
hissettirdiği dil ve edebiyatın “dönüştürücü” vasfının da baskılanmasına neden olur.
Bu çalışmada mitosun “dilde dönüşme tecrübesi” yaşatan vasfı, metafor ve teori kavramlarının antik Grek dünyası ve düşüncesindeki kökensel kullanımları dikkate alınarak belirginleştirilmeye çalışılacak ve mitosun söyleme vasfına dikkat çekilecektir.
Anahtar Kelimeler: Mitos, yapı, kurmaca, metafor, teori
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MYTHOS AS UNSAID: METAPHOR AND THEORY

Abstract: Historically, mythos begins to be considered as fiction with the development of logos consciousness. The translation of the mythos into the Latin language as
fabulae limits the way it is understood in the Greek world to one dimension in its entirety. Myths gain negative meaning by being positioned as superstition in medieval
thought and as pre-logical thought in the Age of Enlightenment. Although the romantics tried to change this meaning about myths, they had a similar history scheme with
the Enlightenment and this time they exalted the myth by excluding the logos. In the
structuralist theories of the twentieth century, mythos is considered as a structure
beyond the question of fiction and reality. Myth as structure and fiction also suppresses the “transformative” character of language and literature, in which it always
makes its presence directly or indirectly felt. In this study, it will be emphasized that
mythos has the characteristic of saying which gives an experience of transformation
in language. This approach will be tried to be clarified by considering the original
uses of metaphor and theory concepts in the ancient Greek world and thought.
Keywords: Mythos, structure, fiction, metaphor, theory
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1. Giriş
Kelime anlamı itibariyle mitos “söyleme” demektir.2 Her ne kadar mitler
henüz felsefenin (bilim, logos) bir disiplin ve söyleme formu olarak açığa
çıkmadığı antik çağlara özgü toplumsal, siyasi, ahlaki ve ekonomik durumlar karşısında söylenmiş sözler olsa da bugün, içinde yaşanılan birçok
kritik hadisede onlara kulak veren insanlara hala anlamlı bir şeyler söylemeyi sürdürmektedir.3 Lakin mitosun logos bilincinin gelişmiş olduğu
bugünkü dünyaya, hem entelektüel hem de pratik hadiselere yönelik bir
şeyler söylemeyi sürdürüyor olması, hele hele son iki asırdır pozitif yönde
bir anlam kazanmaya başlaması onun tam olarak nasıl konumlandırılacağına dair bir uzlaşıyı da beraberinde getirmemiştir. Felsefe tarihinde en
fazla gerilim üreten konuların başında gelenin mitos tartışmaları olduğu,
kendi yaşam dünyası için mitleri kayıtsız şartsız bir kılavuz olarak gören
sıradan bir romantiğin bile kolayca fark edebileceği bir husustur.
2. Mitosun Tarihsel Süreci

Gerilim üreten mitos tartışmaları tarihi, daha felsefi düşüncenin oluşumunun ilk asırlarında, Ksenophanes’in mitlerin insan-biçimci tanrı tasavvuruna yönelik itirazlarıyla ortaya çıkmıştı (Kranz, 1984, s. 51-56). Ksenophanes; Homeros ve Hesiodos’un tanrıların doğasına uygun olmayan
tanrı tasvirlerinin tek tek sorunlu taraflarını göstermeye çabalarken, mitleri büsbütün “yalan, kurmaca” kategorisinde ele alır. Ona göre mitlerin
kurmaca olarak konumlandırılması hayati bir sorun olarak görünmektedir. Mitlerin antik toplumlar için epistemolojik düzlemde tarihsel bir bilgi
nesnesi olarak alımlandığını varsayan ilk felsefi tartışmalar, mitlerin gözden geçirilmesi ya da gözden çıkarılması gerektiği düşüncesini savunur.
Stoacılar ise mitlerin alegori olarak anlaşılması gerektiğini, yani söylenen
sözün gerisindeki öteki anlama dikkat edilmesi gerektiğini, mitolojiyi
savunmak maksadıyla ileri sürmüş olduklarında mitlere yön verenin bir
“doğru bilgi” olduğu anlayışını temellendirmiş olurlar. Dolayısıyla mitlerin savunusu mitleri iyiden iyiye gerçek (hakikat) ve kurmaca arasında
sıkıştırır.
Grekçe bir kelime olan mitosun Latinler tarafından fabulae olarak tercüme
edilmesi kavramın sadece büsbütün kurmaca olarak sınırlandırılmasına
neden olmaz. Aynı zamanda bu durum mitosun gerçeklikle sahip olduğu
kadim bağın da iyice unutulmasına neden olur. Özellikle Macrobius’un fabula’yı Latince kökenindeki fari’den hareketle doğrudan, anlatılan hika2
3

Mitos söyleme anlamıyla ilişkili olarak ‘ilan etme’, ‘tezahür etme’, ‘teslim etme’ gibi anlam ağına sahiptir.
Mitin bilim, felsefe, din, ayin, edebiyat, psikoloji, yapı ve toplum gibi konularla ilişkisi
bağlamında modern teorisyenlerin bakışları için bkz.: Robert A. Segal, Mit, Nursu Örge
(çev.), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2012.
867

S ÖY L E N M E Y E N O L A R A K M İ T O S : M E TA F O R V E T E O R İ

yelerin yalan olmasıyla ilişkilendirmesi, mitosu “ya kulağı memnun eden
ya da okuru daha iyi eserlere teşvik eden” (Hofmann, 2004, s. 4) bir yerde
konumlandırmasına neden olur. Latin poetikalarında bu aslında Horatius’tan beri bilinen bir durumdur: Utile et dulce.4 Bugün bile mitostan pagan dünyanın uyduruk ve güvenilmez hikayeleri olarak söz edilmesinin
gerisinde bu problemli tercüme yatar. Böylece mitos geçici ve sübjektif
bir zevk veren, değişmez gerçekliğe ulaşabilmeyi sağlayan basitçe bir geçiş alanı veya köprüdür.5
Mitlerin güvenilmezliği, uydurma ve yalan oluşu Ortaçağ’da ve Aydınlanma Çağı’nda iyice yerleşik bir düşünce halini alır. Sabit ve sınırları belirlenmiş bir gerçeklik tasarımına sahip Ortaçağ ve Aydınlanma Çağı’nda
mitlere kuşkuyla bakılmak şöyle dursun, kesin biçimde olumsuz bakılır.
Çünkü bir kimse mitte ifadesini bulan şeyi tam olarak kavrama geri getiremeyeceğinden, bu nedenle mitler daima tamamlanmamış ve yeniden
anlatılmaya açık kalacağından eskilerin yaptığı şekliyle bir örneklik (paradeigma), tatbikat veya benimseme zorunluğunu beraberinde getirmez.
Oysa kendisini otorite olarak konumlandıran kilise ve devamında modern
bilim için, söyledikleri herhangi bir söz otoritenin sınırlarında yaşayan
kimselere inanç ve uygulama konusudur. Romantiklerin mitlere dönüş
mottosu ise arkaik toplumların onu saf gerçeklik olarak gördükleri varsayımını temel aldığından daha en başından sorunludur. Hans-Georg Gadamer’in tabiriyle “bilinçdışı olana bilinçli dönüş” (Gadamer, 2009, s. 16),
gerçeklik dünyasından hayal dünyasına dönme arayışı, mitleri dolaylı olarak “kurmaca” şeklinde ele alır.
Görülebildiği üzere yirminci asra kadar mitler hep muhtevaları üzerinden
kurmaca ve gerçeklik kıskacında ele alınır. Bu asırda öne çıkan yapısalcı
düşünce mitleri salt muhteva konusu olmaktan çıkararak onun yapısıyla
ilgilenmeyi tercih eder. Hala bir ölçüde kurmaca olsa da ilgilenilmesi gereken husus, onun bu yönü olmamalıdır. Claude Lévi-Strauss’a göre mit
güçlü bir şekilde yapılandırılmış hikayedir. Benzer şekilde Northrop Frye,
“Myth, Fiction, and Displacement” isimli yazısında mitleri öncelikle baş
karakterleri tanrılar ya da insanlardan daha güçlü başka yaratıklar olan,
zaman üstü veya öncesi bir tür hikâye olarak alır. Fakat onların hikâyeden
anladığı Ortaçağ ve Aydınlanma’da olduğundan açıkça farklıdır. Mitik hikayelerin doğruluğu, yanlışlığı veya anlamı gibi bir sorun yerine yapısı,
yapılandırılmışlığı ilgilerinin sınır çizgisidir. Bu sınırı belirleyense anla4
5
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“Fayda ve zevk” şeklinde Türkçeye tercüme edilebilecek bu ifade özellikle Rönesans
devrinde belirginleşecek pragmatik edebiyat tasarımı için de temel teşkil eder. Bkz.
Horatius, 2016, s. 29 (343).
Lévi-Strauss Mitlerin Yapısı üzerine yazdığı meşhur yazısına epigraf olarak Franz Boas’ın şu sözünü seçer: “Öyle geliyor ki mitolojik evrenler, kalıntılarından yeni evrenler
doğsun diye, oluşur oluşmaz dağılmaya mahkûmdur.”
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mın indirgenebileceğini ve dilin belirli bir gerçeklik fikrine veya toplumsal mutabakata değil de, nedensizlik ilkesinden hareketle farka ve ilişkiye
dayalı olduğunu düşünmeleridir. Mitlerin objektif-formel yapısını ortaya
çıkarmak için öncelikle onun muhtevasını (gerçeklik, anlam) dışlayarak
bir “linguistik fenomen”_ olduğunu ileri sürmek işlevsel görünmektedir.
Onlara göre mit “aynı anda dilin içinde ve ötesinde[dir]”_ Bu yaklaşımlar sürekli olarak farka ve ilişkiye dikkat çekerek mitlerin özgünlüğünü
bir ölçüde ortaya koymak ister. Ancak başka dilbilimsel fenomenlerde
olduğu üzere, mitlerin yapısı da “tekrar” (repetetion) kavramı üzerinden
insan zihninin yapısı ile açıklandığında bütün dilsel fenomenlerin zihin
dünyasına indirgenmesinde tereddüt edilmez. _ Kanaatimiz o ki modern
dilbilimin en önemli açmazlarından birisi fark arayışı içerisinde farka yer
bırakmayarak bir başka değişmez gerçeklik fikrini dolaylı olarak benimsemiş olmasıdır. _
Böylece buraya kadar ortaya konulmuş yaklaşımların belirgin bir ortak
tarafı var ki mitlerin her bir durumda epistemolojik düzlemde “doğru
bilgi” / “yanlış bilgi” kategorisinde ele alınmalarıdır. İlk felsefi tartışmalarda ortaya çıkan arkaik toplumların mitleri salt gerçek hikâye olarak
anladıkları tarzındaki varsayım öncelikle kuşkulu görünmektedir. Arkaik
toplumlar gerçekten de mitleri gerçek birer bilgi kaynağı olarak görmekte
miydi? Dahası bir söyleme olarak mitos salt bir bilgi nesnesi olmaya indirgenebilir mi? Mitos bir söz olarak bize ne söylemektedir veya neyin
sözünü vermektedir? Söylenmiş söze gerçekten bir sınır çekebilmek, onu
koruyabilmek veya yok edebilmek mümkün müdür?
3. Yapı ve Kurmacanın Ötesinde Mitos

Bu metinde mitlerin edebi düşüncede yapı ve kurmaca kıskacında hakikat (gerçeklik) iddiasının baskılanması sorunu üzerinde durularak mitosun bugün logos bilincinin hakimiyet kazandığı bir zamanda Mircea
Eliade’nin tabiriyle hala “yaşayan söz”6 olarak varlığını sürdürebilme
kabiliyetinin onun felsefi olarak daha doğru şekilde bilgi nesnesi olarak
kurmacaya indirgenmesiyle değil, her şeyden evvel o söze kulak veren,
sözün tesirinde kalan ve bu yolla sözün verdiği söze nispetle muhayyilesini esnetebilen kimselerin (theoros) varlığıyla alakalı olduğu ileri sürülecektir. Bu bağlamda insanlığın geçmişte ürettiği büyük anlatı koleksiyonunda hakikat iddiasının üzerinin kolayca örtülmesinin sadece mitlerin
söz söyleme vasfından değil, aynı zamanda okuru metaforik bir dönüşüm
alanından da mahrum bırakacağı öne sürülecektir. Şayet mitin bu metaforik düzlemini dikkate alan bir yaklaşım geliştirilebilirse modern dünyada
6

Mircea Eliade, yaşayan mit veya söz ifadesinden “insan davranışı için model oluşturması ve bu yolla yaşama anlam ve değer kazandırması olgusunu” anlar. Bkz. Eliade,
2001, s. 12.
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mitler özgünlük ve otonomilerini kazanarak farklı okurların dilinde yeniden söz söyler hale gelebilecektir. Diğer deyişle mitlerin sahip olduğu
otonomi onu dinleyenlerin özgün dönüşümünde yatar. Çünkü ancak okur
dönüştüğünde daha önce dinlenilmiş mitler yeniden ve ilk kezmişçesine
dinlenebilir taze bir yapıya bürünür. Diğer bir ifadeyle mitosla doğrudan
veya dolaylı bir bağ kurmaya kendisini açık tutan ve bu yolla bir dönüşüm
gerçekleştiren kimselerin tecrübeleri dikkate alındığında mitler kesin bilimler ve kurmacanın ötesinde bir hakikat iddiasını sürdürebilme imkanını elde edebilir.
Mitlerin arkaik dünyada nasıl alımlandığına tarihselcilik açmazına düşmeksizin bu noktada bakmak gerekli görünmektedir. Öncelikle mitlerin
daima bir ritüel (ayin) eşliğinde icra edildiğini unutmamak gerekir.7 Bu
ritüelin, bir performans (icra) veya mitin yeniden-anlatılması olarak katılımcılarına veya dinleyicilerine yaptığı şeyden, bedensel tecrübeden
bağımsız mitosun hikâye olarak ele alınması özellikle Platon ve Aristoteles düşüncesinde pek görülmez. Çünkü onlara göre gerçeklik anlatılan
gelecekte vuku bulabilecek kritik bir duruma karşı kişinin acil (kairos) bir
karar alması, bir şeye doğru yönelim zorunluluğu olarak anlam kazanır.
Bu insanların geleceğinde açığa çıkabilecek mitik gerçekliğin, dolayısıyla
kime ne zaman konuşmaya başlayacağı önceden kestirilemez. Dahası gerçeklik bir defa ortaya çıktığında mitos geride bırakılmış da olmaz. Çünkü bir gerçeklik tecrübesi artık onun dilde ifadesini nasıl bulabileceği ve
onunla nasıl yaşanılabileceği sorularıyla beraber gelir ve bunun için olası
cevaplar hala mitosta anlatılmaya devam eder.
Platon tam da bu nedenle mitostan eleştirel düzlemde söz ettiğinde hemen logostan (legein), kelimenin Grekçe kökenindeki anlamı hatırlanırsa, insanın farklı gerçeklikleri bir araya getirebilme gücünden söz etmeye
başlar.8 Aynı zamanda legein, mantıksal düşünme ve kanıta dayalı olarak
“sözü düşünüp bulma” anlamına gelir (Platon, 2010, s. 222). Burada Platon mitosa eleştirel yaklaşımlarıyla rasyonel-felsefi düşünceye yer açmaya çabalarken düşünmenin ancak logosla bir ölçüde tezat oluşturan
mitosla bağlantılı bir süreçte açığa çıkabileceğini ima etmiş olur. Benzer
şekilde Aristoteles bu nedenle Poetika’sında mitostan (plot) söz ettiği
7

8
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Ritüel davranışta ve düşüncede açığa çıkan metaforik dönüşümün küçük bir temsilidir. Fakat ayin mitin tatbikatı anlamına da gelmez. Zaten böyle anlaşılmaması açısından ayinler de en az metaforik sözel ifadeler kadar anlamlandırılması güç davranışlar
içerir. Yapısalcılarda ise mitin ayin boyutu yoktur. Mitler ve ayinler sadece anlatma
ve temsil etmek için değil, mevcut gidişatı, bereketsizlik, uğursuzluk gibi, değiştirmek
içindir. Bunun için de insanlar öncelikle kendilerinin değişmesi gerektiğini bilir.
Hesiodos’un Theogonia’sinde müzlere söylettiği “Biz yalan söylemesini biliriz gerçeğe benzer, ama istersek dile getiririz gerçekleri de” sözü antik Grek dünyasında farklı
ölçülerde gerçeklik iddiasına sahip söylem biçimlerinin aynı söz içerisinde nasıl bir
arada bulunabildiğini, dolayısıyla belirsizliğin ne ölçüde aktif olduğunun farkında
olunduğunu açıkça ortaya koyar. Bkz. Hesiodos, 2018, 26.
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yerde hemen mitosu dinleyenlerin yaşadıkları tecrübelerden katharsis
(arınma) kavramı eşliğinde söz etmeye başlar (Aristoteles, 2007, s. 22).
Aristoteles bir bakıma okurun tecrübesine bağımlı ve aynı zamanda evrensel bir varlık tarzına sahip olduğu için şiiri ve mitosu kendisini gerçek
ve spesifik olayların anlatımı olarak sunan tarihten daha gerçek olarak
konumlandırır (Aristoteles, 2007, s. 22). Metafizik’in başında mit sevgisinin bir tür felsefe olduğunu belirttiğinde bu yaklaşımı iyice açık hal alır
(Aristoteles, 2010, s. 84).
Mitosa -kurmaca veya gerçek fark etmez- inanılması yahut onun gözden
çıkarılması düşüncelerinde genelde ihmal edilen husus, tek tek mitlerin
bize nasıl örneklik edeceğine, hangi durumda nasıl kararlar vereceğimize, bir hukuki, siyasi, ahlaki sorunu nasıl bir yargıya bağlayacağımıza
bütünüyle yardımcı olamayacağıdır. Çünkü mitler söz olmaları hasebiyle
yine bir başka söze işaret etmektedirler. Bu işaret edilen sözse ne metinler-arasılık düzleminde başka bir mittir ne de mitlerin gerisinde yatan
alegorik anlamlardır. Mitler daha ziyade bir söylenmemişlik dünyasına
işaret ederler. Mitlerin örnekliği bağlamında tatbikatı, o sözün toplumsal
pratiklerle nasıl hayat ve geçerlilik kazanacağı konusuyla ilişkilidir. Bu
tatbikat düşüncesinde mitos ona kulak verenin dünyada ardında bırakacağı anlamlı sözler olması gerektiğini, özellikle ısrarlı şekilde tanrının dilinden özerk kalma çabası içerisinde kişinin hem tanrının sözlerini hem
de dünyayı kendi kelimeleriyle yorumlaması gerektiğini bize söylemiş
olmaktadır. Şurası hatırlanmalıdır ki mitler sıklıkla hem tanrıların insanlardan farklı kelimelere sahip olduklarını hem de mitlerin kendilerine
tanrılar tarafından ilham edildiğini söyler. Şu haliyle mitos bizim sadece
eylemlerimizi değil, aynı zamanda henüz söylememiş olduğumuz sözleri
doğuran söz olarak canlılığını sürdürür.
Mitosun söylenmemiş sözü söyletmesi, ürettiği yabancılık tecrübesi nedeniyle Grek dünyasında metafor olarak adlandırılır. Mitosun metafor
olarak ele alınması onun okurdan bağımsız “bir metin olarak hikâye” olamayacağı, okurun alımlama ve dönüşüm sürecinin devam ettiği, dolayısıyla değişmez bir yapı ve olguya kesinlikle indirgenemeyeceği anlamına
gelmektedir.9 Mitos şayet söyleme ise orada söylemeyi dinleme (ritüel)
geleneğine sahip bir topluluğun bulunması gerekir. Greklerin theoros kelimesinin dinleyici/izleyici bağlamında ne tür anlamlar ağına sahip olduğuna bakılırsa mitlerin ritüelle ilişkisi bağlamında anlamı daha iyi kavranabilir. Bu sayede dinleme konusunun mitostan ayrıştırılamaz metaforik
9

Joseph Campell mitosu metafor olarak ele aldığı The Inner Reaches of Outer Space: Metaphor as Myth and as Religion isimli çalışmasında metaforu gündelik dilin (literal)
dışında bir okuma düzeyi olarak ele alır. Ona göre mit literal düzlemde ele alınmaması
gerektiği gibi olgu (fact) olarak da görülmemlidir. Ona göre mitler de tıpkı rüyalar
gibi insan muhayyilesinin bir üretimidir. Campell mitleri metafor olarak ele aldığında
aslında Stoacıların mitleri “alegori” olarak gördüğü biçimiyle anlar.
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bir düzlem olarak ele alınmasıyla mitosun yapı ve kurmacanın ötesinde
ne tür anlamı olduğu ortaya konulabilir.
Bilindiği gibi teorisyenin (theoros) en eski anlamı bir tiyatroda tanık
olunabileceği gibi bazı halka açık dini festivallerde seyirci, izleyici veya
gözlemci olmaktır. Theoros terimi, insani tecrübenin bir yönünü yansıtan
veya tasavvur eden bir kimseye atıfta bulunmadan önce, yabancıların dini
bayramlarına katılmak için gönderilen bir elçiye veya tiyatro seyircilerinin bir üyesine işaret ederdi. Şu durumda theoros tanığı olduğu yabancı
bir halkın açık etkinliklere katılan, ama onu basitçe gözlemleyen kimse
değil, ondan etkilenen ve onu bu etkilenmişlik içerisinde kendi kültürüne
tercüme eden kimsedir.
Lévi-Strauss’un mitos tasarımının sorunlarını fark ederken Roman Jakobson’un metafor tasarımını hatırlamak sahip oldukları birbiriyle ilintili
sorunları görebilmek açısından faydalı olacaktır. Jakobson’un metafor teorisinde kelimeler arası ilişkiye ve farka çektiği dikkat önemlidir. Ayrıca
metaforu dille karşılaşma şeklinde anlaşılabilecek bir formda ele alması
da üzerinde durulması gereken bir husustur. Fakat karşılaşılan dünya yabancı bir dünya değildir, sadece çelişkili bir dünyadır ve bu çelişki aklın
marifetiyle kolayca giderilebilir (çözülebilir). Bu bakımdan Jakobson’da
metaforun nesirleştirilmesi veya kavrama geri getirilmesi yaklaşımı
problemlidir (Jakobson, 1987, s. 62-94).
Grek dünyasında isimler konusu bu meselenin anlaşılması noktasında
dikkat çeker. Söz gelimi Oidipus sadece bir mitolojik hikâyede başat role
sahip bir karakter değildir. Aynı zamanda bir isim veya kelime olarak metaforik karaktere sahiptir. Bu kelime Grekçede etimolojik olarak “şiş ayaklı” (swollen foot) anlamına gelir. _Oidipus’un şiş ayaklı olması insanların
yürüme güçlüğü çeker bir halde topraktan doğduğunu söyleyen başka
bir yaygın mitolojiyi hatırlatır.10 _Bir isme sahip olmanın arkasındaki mitsel tecrübenin, bir başka mitosta birdenbire ve bir bütün olarak açılan
gerçeklik anı olarak ele alınması gerekmektedir. Dolayısıyla her bir mitos başka bir mitosla ve metaforik anlam dünyası ile isimler üzerinden
bile olsa bağıntısını sürdürür. Elbette modern anlatılarda her bir ismin
özel sembolik bir gönderme ağına sahip olmasını beklemek doğru olmaz.
Bu noktada Lévi-Strauss özel isimlerin “yapıları gereği bağlam dışı” (Lévi-Strauss, 2012, s. 309) _olduğunu ileri sürmesi modern anlatılar için
yanlış değildir.
Hatırlanması gereken bir diğer husus da Homeros’tan öğrendiğimiz üzere Greklerde tanrıların insanların dilinden farklı bir dile daha sahip oldu10 Topallık ya da şiş ayaklılık birçok mitolojide kendisini gösterir. Bkz.: Jean Pierre Vernant, Evren, Tanrılar, İnsanlar, s. 138-140.
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ğudur.11 Tanrıların konuştuğu sözleri insanların diline tercüme edecek bir
ulağa (Hermes) bu nedenle daima ihtiyaç vardı. Hermes kelimesi de tıpkı
mitos ve logos gibi söz söyleme ile ilintilidir. Fakat Hermes iki dil arasında olduğundan bir dilin diğerine nasıl en doğru şekilde tercüme edilmesi
gerektiği kaygısıyla sözü düşünüp bulma anlamına gelir. Hermes diğer bir
ifadeyle Grekçe theoros anlamına gelir. Dolayısıyla mitoslarda sahip olunan isimler hem beraberinde bir hikâyeyi taşır hem de tanrıların insanların söz gelimi Oidipus dediğine acaba ne demiş olabileceği şeklinde bir
soruyu.
Dolayısıyla insanlar bir karakterin isminden hareketle ayağının şiş olduğunu (veya Orhan Veli’nin meşhur Süleyman Efendi’sinde olduğu üzere
nasırlı olduğunu) hikâyenin başında duyduklarında onun hayatın binbir
meşakkatiyle mücadele ederek yürüyüşüne devam ettiğini düşünürler.
Diğer bir deyişle karakter dinleyiciler için hikâyenin sonunda değil, daha
en başında çileli ve trajik bir yaşam-dünyasının temsilcisi haline gelir.
Diğer bir taraftan Tanrıların böylesi acılı bir trajediyi nasıl gördükleri ve
adlandırdıkları diğer bir merak konusudur. Böylece onlar Oidipus mitini
dinlemeye başladıklarında sadece hikâyenin sonunu değil, aynı zamanda
bizatihi kendi sonlarını ve sorularını, korku ve arzularını düşünmeye başlarlar. Böylece bir mitos asla bir olaylar dizisinin, farklı birimler arasındaki ilişkiselliğin tamamlanarak bir birliğe kavuşması halini de alamaz.
Böyle bakıldığında mitsel hikâye çözülmesi gereken bir mantıksal muamma olmaktan ziyade varoluşun ve dilin muamması olarak dinlenilir. Böylesi dinleyiş söz ve eylemi aynı anda beraberinde getirir. Dinleyeni daha
en başından neye ve nereye davet ettiği bilinmeden mitlerin anlaşılması
imkansızlaşır. Elbette davet ettiği yer, sabit ve sınırları belirlenmiş bir gerçekliğin mekânı değil, kişinin dille ve gerçeklikle karşılaştığı ve bir daha
artık onu rahat bırakmayan potansiyel dönüşüm açıklığıdır. Sfenks’in
meşhur muammasının çözülmüş olunduğunun varsayılması bir felaketi beraberinde getirir. Biraz nükteli olsa da Lévi-Strauss’un buna dikkat
çekerken kendisinin de mitlerin muammasını çözerek bir başka felakete
daha mı neden olduğu sorulabilir. Her muammanın talep ettiği şey, tıpkı
kehanetin gelecek ve şimdi arasındaki ilişkinin daima bir düşünme konusu olarak tutulmasını talep etmesine benzer şekilde, soru ve cevap arasında kesin bir karara varmaksızın ama arayıştan da vazgeçmeksizin bir
süreçsel ilişki olduğunun kabul edilmesidir.
Böylesi bir mitos tecrübesi artık gerçek ve kurmaca, inanma ve inanmamanın ötesindedir. Mitos artık kendisini kendi dışında hiçbir şeyle ölçmez, diğer deyişle kendi ölçütünü kendisinde bulur. İçinde bulunulan

11 Homeros tanrıların ve insanların aynı nesneye farklı isimler verdiğini birkaç yerde
belirtmiştir. “Tanrıların Khalkis, insanların Kymindis dedikleri”, bkz. Homeros, 2005,
s. 331 (XIV, 291).
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hadiseden bir dönüşüm vuku bulmadığında ortada ne mitos ne de metafor vardır. Dolayısıyla tanık, daha doğru ifadeyle theoros mite tanıklığı
sürecinde hem olayın kendisine etki eder hem de kendi dünyası dönüşür.
Dolayısıyla ortada theoros, mitos ve metafor ilişkiselliği söz konusudur.
Fakat theoros sadece bir bakış anlamına gelmez, bir elçi kendisine yabancı bir kültürün dünyasında daha önce karşılaşmadığı bir hadiseyi kendi
diline ve kültürüne tercüme eder. Bu tercüme her ne kadar kendi kültürünün kelimeleriyle olsa da yabancı bir kültürden gerçekleşeceği için,
tercümenin kendi kültüründe söylenmemiş bir söz olarak açığa çıkması
gerekmektedir. Dolayısıyla theoros mitosun söylenmemiş sözünü arama
sorumluluğunu üzerine almış kimsedir.
Mitos söylenen her bir kelimenin aslında henüz düşünülmemiş başka bir
anlama daha gelebileceğini söyler. Böyle bir tasarımda gerçekliğin buyruklarına göre şekil alan bir dil yoktur, diğer bir deyişle dil kontrol altına
alınamaz. Söylemenin özgürlüğü aynı zamanda dinlemenin özgürlüğü anlamına gelir. Bu haliyle hem metafor hem de mitos tam da sınır kavramını
belirsizleştirdiğinden, dili muğlaklaştırdığından bu düşünceler tarafından dışlanır.
4. Sonuç

Sonuç olarak mitos, dilsel bir ürün olarak ne gerçek ne de kurmacadır ne
de Homeros veya Hesiodos’un ağzından çıkan sözlerin belirli bir toplamıdır. Ona her kulak veren ve yeniden yorumlayan tarafından içinde yaşanılan sosyal, siyasi, ahlaki, estetik vb. durumların birbiriyle çelişebilecek
tarzda yorumlanmasıyla insanlara söz söyleme gücü kazanma çağrısıdır.
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Öz: Şiir, çok anlamlılığı esas alan dil yapılanması gereği çeşitli söz sanatlarından, simgelerden ve temsil kabiliyeti yüksek sözcüklerden yararlanır. Telmih vb. sanatlarla
geçmiş olgu ve olaylar yanında sembolik değeri olan kişiler kullanarak anlam konsantrasyonu sağlar. Aynı zamanda az sözle yoğun bir anlam inşa etmeye çalışır. Bu
nedenle insana dair duygu ve durumların birer karşılığı olan mitolojik öykü ve kahramanlar, hemen her sanatın yararlandığı bir kaynak olarak karşımıza çıkar. Mitoloji
bunlar içinde belki de en çok şiir türü için besleyici bir damar olmuştur. Servet-i Fünun’dan itibaren yönünü daha çok Batıya dönen Türk şiiri de özellikle Roma ve Yunan
mitolojilerini kendine bir kaynak olarak görmeye başlar. Abdülhak Hamid Tarhan,
Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret vb. sanatçıların şiirlerinde yer yer mitolojik kahramanların ve olayların zikredilmeye başlandığı görülür. Milli Edebiyat dönemindeki
Nev-Yunanilik hareketi ile birlikte ise mitoloji, Türk edebiyatında önemli bir epistemolojik alan oluşturmaya başlar. Prometheus ise Tevfik Fikret’in aynı adlı şiirinde
bir direniş ve aydınlık sembolü olarak kullanılmasının ardından çoğunlukla benzer
simgesel anlam alanı içinde başta Nâzım Hikmet olmak üzere pek çok şair tarafından
şiire dâhil edilir. Bu incelemede Prometheus’un Türk şiirinde nasıl bir simgesel alan
oluşturduğu, nasıl bir işlev taşıdığı ve hangi şairler tarafından özellikle kullanıldığı
gibi soruların cevapları aranacaktır.
Anahtar Kelimeler: Prometheus, Mitoloji, Türk Şiiri, Simge, Toplumcu-Gerçekçi Şiir
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PROMETHEUS IN TURKISH POETRY AS A SYMBOL OF
RESISTANCE AND POWER

Abstract: Poetry takes advantage of various rhetorical figures, symbols and words
with high representational ability essentially language structure based on the multilingual meaning. It provides meaning concentration by using with literature arts like
telmih etc. as well as previous experience and factives, peoples with symbolic values.
At the same time, poetry tries to reconstruct affective meaning with limited words.
For this reason, mythological stories and heroes, which are the counterparts of human emotions and situations, are seen as a source which is used by almost every art.
Enclosed herein, mythology maybe has been a feeder mostly for poetry. The Turkish
poetry, which has mostly turned west from Servet-i Fünun, starts to see Roman and
Greek mythologies as a source. In Abdülhak Hamid Tarhan, Cenap Şahabettin, Tevfik
Fikret’s and etc. artists poems it is seen that mythological heroes and events began
to be mentioned in places. Mythology starts to form an important epistemological
field in Turkish literature with the Nev-Greek Movement in the National Literature
Period. Prometheus, after the using of Tevfik Fikret’s poems in a same manner as a
symbol of resistance and lighted, is often included in poetry by many poets, especially
Nâzım Hikmet, in a similar symbolic construction. In this study, will be answered for
questions such as how Prometheus created a symbolic field in Turkish poetry, how its
functions and which poets use it in particularly.
Keywords: Prometheus, Mythology, Turkish Poet, Symbol, Socialist-Realist Poem
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1. Giriş
Tanpınar 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nde Yunan Mitolojisinin Türk Edebiyatına Şinasi’den itibaren Tanzimat’la birlikte girmeye başladığını belirtir. Şinasi’nin belli belirsiz bir şekilde su perisi Nymphea’yi örneklemesini eski istiare sisteminin yavaş yavaş değişmesine işaret olarak görür.
Ardından Namık Kemal’in Afrodit’ten; Abdülhak Hamit Tarhan’ın ise eski
şiirin Zühre’si yerine Venüs’ü ikame ettirmesini daha etkili bir hareket
olarak görür. Hâmid’in özellikle “Ordu-yı Hümâyunda Bir Şair” şiirinde
doğu ve Yunan, iki istiare âleminin adeta cenk ettiğini söyler (Tanpınar,
1988, 276-277). Ardından Ahmet Mithat, Mehmet Celal başta olmak üzere pek çok Tanzimat sanatçısının eserlerine Batı mitolojisinden unsurlar
girmeye başlar. Bu ilgi Nev-Yunanilik hareketi ve “Nemflerin Duası”, “Persefon” vb. şiirleriyle Salih Zeki Aktay gibi şiirinin tematik yapısını büyük
ölçüde mitolojiye yaslayan şairlerle daha da artacak, Afrodit, Hera, Penelope, Daphne, Orpheus gibi mitolojik kahramanlar ve unsurlar şiire dâhil
olmaya başlayacaktır. Elbette ki Türk şiirinin imge kurulumu açısından
kendisine yeni bir alan olarak Yunan mitolojisine gittikçe artan bir hızla
açılımı bir başka tartışma konusu olarak ele alınabilir.
Türk şiirindeki yansımalarına geçmeden önce Yunan Mitolojisinin Dünya
edebiyatına miras bıraktığı en önemli mitolojik ögelerden biri olan Prometheus’un hikâyesine bakmak gerekir. Prometheus, Titan İapetos’un
Menoitios, Atlas ve Epimetheus’la birlikte dört oğlundan biridir. İlk ikisi
hainlik ve ölçüsüzlük gibi sebeplerden dolayı ceza çekmekte iken Prometheus ve Epimetheus’un talihleri farklı olacak, her ikisi de insanlığın yaratılışını sağlayacaktır.
Prometheus bir yarı-tanrıdır: “başlangıçtan beri insanlardan yana geçmiştir, onlara dayanarak Titanların öcünü almak ve Olymposluların egemenliği yerine insanlığın egemenliğini getirmek emelindedir. Yeni bir
devrimin hazırlayıcısıdır. Zeus’u aldatmakla onu insanlara karşı kışkırtır.
Kurduğu düzen tanrılar için küçük düşürücüdür. Zeus bile bile aldanır
ama oldubittiyi önleyemez. Bu onur yarasından öç almak içindir ki ateşi
vermez olur insanlara. Prometheus da tanrıyı bir kez daha aldatır ve ateşi
çalıp götürür, insanlara verir. İki kez küçük düşürülen tanrılar tanrısı artık kaba kuvvete başvurmak zorundadır: Eşi görülmedik, korkunç cezalar
salacaktır Prometheus’un başına” (Erhat, 2000, 255).
2. Dünya Edebiyatında Prometheus

Prometheus Dünya edebiyatının neredeyse başlangıcından itibaren yukarıdaki hikâye ve daha birkaç versiyonunun yarattığı anlam dairesi içinde
sembolik olarak yer almıştır.
Yunan şair Heseidos (MÖ 750-650)’un İşler ve Günler adlı eserinde aklı
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ve kurnazlığı ile karşımıza çıkan Prometheus’un hikâyesi, ilk defa Yunan
oyun yazarı Aiskhylos (MÖ 525-455) tarafından Zincire Vurulmuş Prometheus adlı tragedyada konu edilir. Oyunda Prometheus Zeus’a meydan okuyup insanlık medeniyetini kurar.Aiskhylos’un ardından Lukianos
(MS 192) Prometheus ya da Kafkaslar diyaloğunda konuyu ele alır. Platon
Protogoras adlı eserinde Prometheus ve kardeşi Epimetheus’u canlıların
yaratılışı ile ilişkilendirir. Goethe’nin tamamlanmamış olan Prometheus
(1773) adlı oyununda ve aynı adlı şiirinde; Percy Bysshe Shelley’in Zincirinden Kurtulmuş Prometheus adlı lirik dramında; Andre Gide’in Sağlam
Olmayan Zincirlere Vurulmuş Prometheus adlı satirik parodisinde ve daha
pek çok eserde Prometheus konu edilmiştir (Fink, 2004, 366-367).
Yukarıdaki sanatçılar yanında saymadığımız pek çok başka sanatçı, Prometheus hikâyesini benzer anolojilerle çeşitli metaforlara ulaşmak için
kullanmıştır. Buna göre bir yarı tanrı olarak Prometheus’un mutlak (kötücül) gücü temsil eden Zeus’tan ateşi çalması aslında aklı ve bilgiyi dolayısıyla mutlak gücü, iradeyi elinde tutan erkten bu gücü çalarak, güce ortak olmasıdır. Yine Prometheus’un yaptığı, bilgiyi kullanıma ve insanlığın
paylaşımına açmaktır. Cezalandırılacağını bilmesine rağmen insanların
yararına bir şeyler yapmak istemesi korkusuz bir aydınlanmacı oluşuyla;
cezası sırasında yılmaması ve direniş göstermesi ise savaşçılığıyla ilintilidir. Türk edebiyatında da Prometheus ilk defa Tevfik Fikret tarafından
“Promete” şiirinde yukarıdaki eserler ve tanımda belirtilen özellikler
doğrultusunda kullanılacaktır.
3. Türk Şiirinde Prometheus

Prometheus Türk şiirine ilk defa yukarıda da belirtildiği üzere Tevfik
Fikret’in “Promete” adlı şiirinde “hasta adam”a dönmüş Osmanlı’yı çağın
gereklerini yurda ileterek onu yeniden kendine getirecek bir elektrikçi
olarak dâhil olur. Şiirde adını anmasa da “Gör daima önünde esâtir-i evvelin / gökten dehâ-yi narı çalan kahramânını / Varsın bulunmasın bilecek
nâm ü şanını” dizelerinde açıkça belirdiği üzere Fikret genç nesle, aydın
bir gelecek oluşturmak için örnek alacağı modelin Prometheus olduğunu
salık verir. Yine şiirde Prometheus, elektrikçi ve gençlerin birbirine dönüştüğü, transpoze olduğu görülecektir.
Türk şiiri içinde Prometheus’un başkaldırı, aydınlanma ve savaşçı imgesi
Tevfik Fikret’in kullanımından sonra Fikret’in kendi kişiliği ile de birleşerek katmanlaşmaya başlar. Tevfik Fikret’in demokrasi, çağdaşlık, insan
hakları vb. mevhumları öncelediği toplumsal ve siyasi içerikli şiirlerinden
sonra Tanpınar’ın deyişiyle orta çapta bir küçük burjuva şairi iken “cemiyet için bir nevi ahlâk ve medeniyet havarisine” (Tanpınar, Fikret kaynağı
bulalım) dönmesi özellikle kendisine kök arayan toplumcu gerçekçi şiir
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için çıkış olmuştur. Bundan sonra Fikret’in kendisi de bir Prometheus’a
dönmüştür. Fikret’in Türk şiirini Prometheus’la tanıştırmasının ardından
özellikle toplumcu gerçekçi Türk şiiri güç ve direniş sembolü olarak Prometheus isminde uzlaşmış gibidir.
Salih Zeki Aktay’ın Fikret’in hayatını Titan (1967) adlı eserinde şiirleştirmesi, Fikret’i Orpheus’la ve bir titan (yarı-tanrı) gibi Prometheus’la
eşleştirmesi de gelecek nesillerin onu toplumcu şiirin Prometheus’u gibi
gördüğünün resmidir. “Yunan mitologyasından bolca adın geçtiği bu kitabın epiloğunda Tevfik Fikret’in ‘Tarih-i Kadim’i, ‘ebedi bir kitabe” olarak, Fikret de “insanlık tarihinde eşi yok bir ‘Titan’ olarak anılır” (Afacan,
2003, 116).
Bu kısa girişten sonra kronoloji ve önem sırasını gözeterek Prometheus’un Türk şiirindeki görünümüne bakabiliriz.
Toplumcu Gerçekçi Türk şiirinin kurucusu olarak bildiğimiz Nazım Hikmet, Prometheus’u modern Türk şiiri içinde direniş sembolü olarak ilk
defa kullanan şairlerdendir. Ne var ki üretken bir şair olmasına rağmen
835 Satır içinde yer alan 1929 tarihli “Promete, Pipomuz, Gül, Bülbül
vs.” şiiri dışında onun şiirlerinde Prometheus ismine rastlamasak da
“Bu Vatana Nasıl Kıydılar”, “Adnan Bey”, “Seni Düşünüyorum” gibi şiirlerde Prometheus, “zincire vurulma” metaforunda kapalı olarak karşımıza çıkar. “Promete, Pipomuz, Gül, Bülbül vs.” şiirinde ise rahatı ve
miskinliği reddedip çalışmayı, emeği önceleyen Nazım Hikmet, Prometheus’a tüm olumsuzluklara rağmen direnen ve çalışmaktan yılmayan
bir kahraman olarak anlam yoğunluğu sağlama adına simgesel olarak
yer verir:
Biz
		Prometenin çığlıklarını
			doldurup pipomuza
				kaba kıyım tütün gibi içiyoruz
yangın kulesiyle verip
				omuz omuza
		ufuklarda kızaran gözleri seçiyoruz...
					
(Nazım Hikmet, 2010, 128)
II. Meşrutiyet Döneminin etkili kadın şairlerinden biri olan ve Cumhuriyet Döneminde de çalışmalarına devam eden Şukufe Nihal, “Titan’lar
Gibi” şiirinde Prometheus’u Dünya’ya büyük bir muamma içinde atılan ve
yaşamının sonuna kadar muammanın gizemi içinde yaşamaya mahkûm
olan insanoğlunun trajedisini çağrıştırmak için kullanır:
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Tanrım bu suç senindir:
Dokuz katlı gökleri sezdirmek, neden, bana?
Affeyle, benziyorsam,
Yerlerde sürünmeye isyan eden (Titan)a…
						

(Afacan, 2003, 118)

Şair bu şiirde Prometheus’taki şeytani tarafa işaret eder. İnsan bir taraftan varoluşu merak etmekte, sorular sormakta bir taraftan da sorduğu
sorular yüzünden de günah işlemekten korkmaktadır. Çünkü şüphe=bilgi=huzursuzluk denklemi cennetten kovulup kaos olan Dünyaya mahkum
edilen insana kaygı vermektedir. Onun için durum şaire, bilgiye ulaşan
ama neticesinde cezalandırılan Prometheus’un trajedisi gibi görünür.
Toplumcu gerçekçi şiirin Nazım Hikmet’ten sonra gelen en önemli isimlerinden biri olan Hasan Hüseyin, çeşitli anlam özellikleriyle Prometheus’tan
en çok yararlanan şairlerdendir. Hasan Hüseyin, Acıyı Bal Eyledik’te yer
alan “Mutluluk Benim Şiirimdir”de Prometheus’un özgürlük adına zincire
vurulmasına gönderme yaparak “gün olur zincire vurulmaktır özgürlük”
(s.121) ifadesiyle özgürlük mücadelesinin çetinliğine gönderme yapar.
Oğlak’ta yer alan “Ah Babam Ah” (s.99) şiirinde de Prometheus’un adını
anmadan onun bir başka özelliğinden yararlanır: “açık hava dersi yaptık /
Ateşi gökten çaldık” dizelerinin “Ateşi gökten çaldık” kısmını art arda tekrarlayarak bilgilenmenin mutluluğunu duyumsatır. Görüldüğü üzere şiirdeki özne açık hava dersinden verimli bir şekilde bilgilenerek ayrılmıştır.
Bilgi ise Prometheus’un Zeus’tan çaldığı ateşle simgelenir.
Hasan Hüseyin, Ağlasun Ayşafağı’nda ise pasifleştirilmiş bir toplumun zihin yapısını ortaya koymak için Prometheus’un zincire vurulma anekdotu
ile paralellik kurar. Bütün insanlık Prometheus’a dönüşür ve şiirde açık
bir şekilde belirdiği üzere şairin merakı milyonlarca (köleleşmiş) insanı
bu hale getiren gücün (Zeus) ne olduğudur:
Kim bağlamış usunu bu hırçın göçün
Kim vurmuş zincirlere
		
Bu akıncı milyonları! (s.205)

Hasan Hüseyin Acılar’a Tutunmak’taki “Dörtlükler”de de “zincire
vurulmak” göstergesinden yararlanır. Bu ifadeyi “insanlığın özgürlük mücadelesi”nin tam karşılığı olarak anlam yoğunluğu sağlamak için kullanır:
ister çin’de yaşasın ister afrika’nın taa güneyinde
vurulmuşsa zincire insanlık kavgasında
ister tamburalı tüfek tutsun elinde ister ok ister balta
o benim kardeşimdir o benim yoldaşımdır yanıbaşımda (s.152)
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Benzer şekilde Kavel’deki “Eşkıya” (s.21) şiirinde de “zincirlere zincirlere vursam seni susmasan” dizesinde de özgürlük için direnen insandan
cezası sırasında ne yaptımsa kendi isteğimle, irademle yaptım diyen Prometheus gibi vazgeçmemesini ister.
Bir başka toplumcu Yılmaz Gruda ise Çerçi Zeus kitabında yer alan, adı da
“Prometheus” (Gruda, 2007, 42) olan şiirinde, Prometheus’u çektiği eziyetlerle bütün bir insanlıkla eşdeğer tutar. Şiirin başında parantez içinde
Prometheus hakkında bilgi verirken onun tanrı görünümünde insanlığı
yaratan yarı-tanrı olma özelliğini hatırlatır. Şiirde zincire vurulmuş Prometheus, yarattığı insanları da kendi kaderiyle köle olarak var eder. Dolayısıyla Prometheus ve insanlık birbirine dönüşmüştür. Şairin derin yapıda ortaya koymak istediği Prometheus ve insanlık var olduğu için Zeus’un
egemenliğinden bahsedilebildiğidir:
zincirdeyim işte

vur altın borularını

o cüce/dev, o çocuk/bilge

prometheus zincirde

o ateş tüketeni yaratan

zincirde “Konuşş!” dediğin

çırılçıpalğım işte gir horona

seni egemen kılan, seni ey zeus
zincirde insanı yaratan
-uğruna başkaldırdığım-

o mağrur soytarı

prometheus çırılçıplak

çırılçıplak işte “dize gel!” dediğin
ölümlere ateş çalan

1980 sonrası toplumcu gerçekçi Türk şiirinin öne çıkan isimlerinden biri
olan Hüseyin Ferhad, şiirlerinde kadim Anadolu kültürü yanında Doğu ve
Batı mitolojisinden izler sunar. Prometheus, şairin 1995 yılında yayımlanan Hayal Ülkesi’nin Keşfi kitabında yer alan “Öl Dedim Hüseyin’in S Harfine” şiirinde yine bir direniş simgesi olarak karşımıza çıkar:
Cehenneme kar yağıyordu
Ateş hırsızı Prometheus hırsından ağlıyordu
“Boş ver be üstad” dedim,
“kul sınıfı soğuğa dayanıklıdır”
Haşin bir bakış fırlattı hazret
Yutkundu. Azarlar gibi uyruğumu sordu….

Şiirde cehennem/dünya, “cehenneme kar yağıyordu” metaforuyla ortaya
konduğu üzere onca bilişsel gelişmenin ardından, onca eziyete, tecrübeye rağmen yine kötüdür. Açlığa, sefalete razı olmayan ise sadece Prometheus’tur. Prometheus ile sohbet eden şiirdeki öznenin “Boş ver be üstad,
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kul sınıfı soğuğa dayanıklıdır” demesinin ardından Prometheus’un özneye fırlattığı bakış, aslında öznenin temsil ettiği kendi gizilgücünün farkında olmayan pasif kitleyedir.
Prometheus’u hapishanede çekilen acıların ve her şeye rağmen mücadele
etmenin simgesi olarak Selda Bağcan’ın 1990’lı yıllarda çok popüler olmuş “Ellerinle Bana Baharlar Getir” eserinde de görürüz. Şiirdeki özne
verdiği toplumsal mücadele ile bayrağı Prometheus’tan devraldığını belirtir:
Ben ki kaç bahar oldu
Yemyeşil bir yaprağa dokunamadan
Mevsimler devşirmişim
Ve çiçekli bir dala
Uzatamadan ellerimi
En güzel günlerimi
Kelepçede geçirmişim
Ellerinle bana baharlar getir
Cıvıl cıvıl bir görüş gününde olsun
Bir mektup gönder bana
Bahar tadında
Baygın baygın ülkem koksun
Ben ki promethe’den alıp ateşi
Ninovanın zulüm saraylarına çalmışım
Ve olimpos kartallarının
Pençesinde kanayan yüreğimi
Bir nevroz baharında
Sevdalara salmışım
Yukarıdaki şiirle aynı şiirsel akrabalığa sahip Yusuf Hayaloğlu’nun “Bir
Anka Kuşu” şiirindeki özne ise varoluş çabası içindeki bütün insanlıkla
birleşir. Mücadele ve hak bilinen yolda gayretkeş biçimde yılmadan yürüme edimi, Prometheus, Phoneix, Spartaküs, Hz. Yusuf ve Hz. Hüseyin gibi
tarihi ya da mitolojik unsurların transpoze olup, birbirine dönüşmesi ve
aynılaşması ile ortaya konur.
Anne, ben diyar diyar umudun savaşçısı,
Bir tutam sevgi için dağladım gözlerimi.
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Prometeus’tum, çiviyle çakılırken taşlara
Ciğerimi kartallara yedirdim.
Spartakus’tüm, köleliğin çığlığında.
Aslanlara yem oldum, tükendim.
Kör kuyuların dibinde Yusuf’tum,
Kerbela çölünde Hüseyin.

1980 sonrası toplumcu şiirinin önde gelen isimlerinden biri olan Nevzat
Çelik (1960)’in en meşhur şiiri “Şafak Türküsü” (Çelik, 2005, 52)’nde Prometheus -adı anılmadan- yaşadıklarına gönderme yapılarak şiire dâhil
olur. Yine yukarıdaki şiirde olduğu gibi Prometheus, toplumcu şiirin güce
karşı haklının isyanı edimini simgeleyen Pir Sultan, Şeyh Bedrettin, Börklüce gibi isimleriyle bir aradadır. Şiirdeki öznenin kendi bireysel mücadelesi ile özgürlük adına mücadele eden tüm insanların tarihini paralelize
ettiği bu şiirde Prometheus’un çektiği acıların hatırlatılması, alımlayıcının özgürlük mücadelesinin zorluğunu derinden duyumsamasını sağlar:
kurşunlar sıktılar alnıma
açık alanlarda ağır
kartalların konup kalktığı
yalçın kayalardan biriydim
ölüp dirildim yeniden
güneşli güneşsiz akşamlarda

Bir başka toplumcu şair Kemal Burkay’ın “Özsu” (Burkay, 2009, 333) şiirinde ise Prometheus, yukarıdaki anlamlarla birlikte şiirdeki “umut” temasını güçlendirmek için “ateş” metaforuyla da birleşerek insanın içinde
hiç durmadan yanması gereken umut ateşine döner. Şiir boyunca insanın
sabırla umudunu besleyerek yaşaması gerektiğini dile getiren şair, yılmış gibi görünen insana -dayanma gücü olması için- hem örnek olarak
Prometheus’u verir hem de “Prometüs’ün ateşi nice acılı olsa da” ifadelerinden anladığımız üzere onu ulaşılması gereken bilgi, mutluluk, güç vb.
olarak simgeler:
Geçmişten geleceğe
Soylu bir damardır
İyinin ve güzelin özsuyu
Prometüs’ün ateşi
Nice acılı olsa da
Onurla taşı
O senin mutluluğun
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Günümüz şairlerinden Emirhan Oğuz (1958-) Ateş Hırsızları Söylencesi
(1988) adlı kitabının aynı adlı uzun soluklu şiirinde bir insanlık ve bilinçlenme tarihi yazmaya çalışır. Şiir belki de Prometheus’un bütün özellikleriyle Türk şiirinde en yoğun kullanıldığı birkaç şiirden biridir. İnsanlığın
tekâmülü için en önemli gördüğü unsur olan bilgilenme ve gücü çalma
edimini, şiir boyunca tekrar ettiği “ateşi çalmaya gittim” yinelemesiyle
duyumsatır. Yine şiirde çok geçen “ateş hırsızları” metaforu ise Prometheus gibi erke karşı kazanıp insanlığa bir değer katan öncü insanlardır.
Bunlardan başka şiirde işkence, eziyet, her sabah yeniden yeniden ölme
vb. Prometheus’a ait pek çok özellik vardır.
4. Sonuç

Son örnek olan Oğuz’un bahsi geçen kitabında Prometheus’un yoğun olarak kullanılmasından da anlaşılacağı üzere Türk şiirinin Tanzimat’tan bu
yana bu mitolojik kahramana teveccühünün giderek arttığı bir gerçektir.
Yukarıdaki şairlere bir şiirinin adını “Ateşi Çalma Denemeleri” koyan Müslim Çelik, “Akçaş” şiirinde “ateşi armağan getiren yolcu”, “ateş avcısı” gibi
imgelerle Sezai Karakoç vb. daha birçok isim eklemek mümkünken çalışmanın hacmi gereği öne çıkan ve vurucu olan örnekleri tercih ettik. Sonuç
olarak Türk şiirinin devlet, birey, feodalite, ağalık, zulüm vb. toplumsal
konuları ele aldığında anlam yoğunluğu sağlamak için en çok başvurduğu
simgelerin başında Prometheus’un geldiğini söylemek doğru olacaktır.
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Öz: Spider-Man, Iron Man, Black Panther, Thor, Ant-Man, the Fantastic Four, the
Avangers ve Daredevil gibi günümüzde en çok tanınan süper kahramanların yaratıcısı olan Stan Lee’nin yarattığı karakterler, modern dünyanın mitolojik kahramanları
gibidir. Bu süper güçlere sahip kahramanlar, Yunan mitolojisindeki tanrı/tanrıça ve
yarı tanrılarınkine benzer özelliklere sahiptir ve Marvel Evreni günümüzün Panteonu
gibidir. Stan Lee’nin yarattığı karakterlerin büyük bir çoğunluğunu çizen Jack Kirby,
çizimleriyle ikonik süper kahramanlar yaratmayı başarmıştır. Kirby, çizgi roman kültürünü ve bununla birlikte popüler kültürü en fazla etkileyen çizerlerden biri olarak
kabul edilmektedir. Stan Lee ve Jack Kirby’nin süper kahramanları bir çok yazar/
çizeri etkilemiş ve unutulmaz öykülerin ve karakterlerin ortaya çıkmasına öncülük
etmiştir. Tarih boyunca devam etmiş olan kahramanlara dair söylenceler, günümüzde
süper kahramanların öykülerin sürdürülmektedir. Stan Lee’nin öykülerinde ve özellikle kahramanlarına ait özelliklerde var olan güçlü mitolojik imgelerin incelenmesi
bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Stan Lee, çizgi roman, mitoloji
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STAN LEE’S COMİC BOOK AND MYTHOLOGY

Abstract: The most recognized superheroes today created by Stan Lee such as Spider-Man, Iron Man, Black Panther, Thor, Ant-Man, the Fantastic Four, the Avangers
and Daredevil, are mythological heroes of the modern world. The heroes with superpowers have characteristics similar to of gods/goddesses and deities in Grek mythology and Marvel Universe is like the pantheon of today. Jack Kirby has managed
to create iconic superheroes by drawing the vast majority of Stan Lee’s characters.
Kirby is regarded as one of the most influential illustrators of comic book culture and
popular culture in this way. Stan Lee and Jack Kirby’s superheroes have influenced
many authors / illustrators and have led to the emergence of unforgettable stories
and characters. The myths about the heroes which have continued throughout history are carried on today with the stories of superheroes. The main purpose of this
study is to examine the strong mythological images in the stories of Stan Lee and
especially in the characteristic of his heroes.
Keywords: Stan Lee, comic books, mythology
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1. Giriş
1922 yılında New York’ta doğan Stanley Martin Lieber (Stan Lee) (Miller, 2010), Amerikalı çizgi roman yazarı, editörü, yayıncısı ve yapımcısıdır. Marvel Comics’in dünyanın en büyük çizgi roman şirketi olmasında
büyük katkısı olan şirketin en yaratıcı yazarı olarak kabul edilmektedir.
Uzun yıllar boyunca bu şirkette oldukça yetenekli çizerlerle birlikte çalışarak günümüz çizgi romanına öncülük edecek bir üslup yakalayarak
kalıcı olmayı başarmışlardır. 1938’lerde Süpermen’in ortaya çıkmasıyla birlikte süper kahramanların revaçta olduğu çizgi roman akımı İkinci
Dünya Savaşı’na kadar geçerliğini korumuştur ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle süper kahramanlı çizgi romanlar düşüşe geçmiştir.
Dünyanın geçirmiş olduğu bu önemli dönüm noktası, çizgi romanlardaki
kusursuz karakterlerin yaratılmasından vazgeçilmesine sebep olmuştur.
Her ne kadar Kaptan Amerika gibi kahramanların amansız düşmanlarını
yenmek için bir takım kimyasal yöntemlerle kusursuz bir hale getirildiği örneklere rastlansa da süper kahramanın kahraman olmadan önceki
kusurlu hali, onu sıradan insana yaklaştırmış, bir gün herkesin buna benzer yöntemlerle kusursuz birer kahraman olabileceği mesajı verilmiştir.
İkinci Dünya Savaşı’nın tüm dünyadaki yıkıcı etkisine rağmen, kusursuz
kahramanların giderek gözden düşmesi, çizgi roman yazarlarını kusurlu
karakterler yaratmaya itmiş, bu sürecin en başarılı yazarlarından biri de
Stan Lee olmuştur.
Lee, çizgi roman sanatçısı/çizer Jack Kirby ve Steve Ditko ile birlikte,
Amerikan kültürüne ait dünyanın en çok tanınan süper kahramanlarını
yaratmıştır. 1961 yılında Fantastik Dörtlü (Fantastic Four)’yü, daha sonra
Örümcek Adam (Spider-Man), X-Men, Iron Man, Thor, Hulk, Black Panther,
Doktor Strange (Doctor Strange), Karınca Adam (Ant-Man) ve Yenilmezler (the Avengers)’i ortaya çıkaran sanatçı, hem yazdığı hikayelerle bir
modern destan anlatıcısı olmuş, hem de birlikte çalıştığı çizerlerin olağanüstü yetenekleri sayesinde bir modern kahraman imgesinin yaratılmasın büyük bir öncü olmuştur. 1990’larda Marvel’den emekli olduktan
sonra yarattığı bu kahramanların filmlerini çekmek için yapımcı olarak
çalışmıştır. Çizgi romanların dünyanın her yerinde yayınlanmıyor oluşu,
bu kahramanların öykülerinin yayılmasında bir engel olsa da film uyarlamaları ile dünyanın her yerine ulaşılmıştır. Marvel süper kahramanlarının film uyarlamalarında büyük bir titizlikle çalışan Lee, burada da büyük
bir başarı elde etmiştir. Bu süper kahraman filmlerinden bazıları büyük
bir hayal kırıklığı yaratmış olsa da Avengers: Infinity War gişede 2 milyar
doları aşan ilk süper kahraman filmi olmuştur (Box Office, 2019).
Çizerliğinin yanı sıra yazar ve editör de olan Jack Kirby, gelmiş geçmiş
en yenilikçi, etkileyici ve en üretken çizgi roman sanatçısı olarak kabul
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edilmektedir. Onun çizgi romanlarındaki üslup, kendinden öncekilerden
farklı olarak oldukça sinematik görünmektedir. Çizdiği sahneler neredeyse hareket ediyor gibidir. Özellikle öykünün kahramanın karakterini
yaratırken Kirby’nin titizlikle en doğru çizgileri aradığı açıkça anlaşılmaktadır. Kirby, Lee’nin yazdığı süper kahramanlara çizimleriyle hayat
verirken onların güçlü, sağlıklı, enerjik ve Amerikalı görünmelerine dikkat etmiştir. Marvel ve DC arasında mekik dokuduğu profesyonel iş hayatı boyunca bugün bile en çok tanınan karakterleri o çizmiştir. Bu süper
kahramanların devam eden serileri çizilirken onun üslubu kullanılmaya
devam etmektedir. Bu dinamik üslup, okuyucuların gözünde sahnenin
canlanmasına yardımcı olmakta, aynı zamanda detayların yakalanmasında daha etkin bir bakış açısı sunmaktadır. Yukarıdan aşağıya doğru
akan sahnelerde detaylar akıl almaz derecede fazla ve ince düşünülmüştür. Aslında Kirby’nin üslubunda karakterler biraz aşırı görünmektedir
ancak okuyucuların bundan olumsuz olarak etkilenmediği açıktır. Aksine, bu durum onun diğer çizerlerden belirgin olarak ayrılmasında etkili
olmuştur. Üstelik bu Stan Lee’nin süper kahramanları için oldukça uygun
bir üslup gibi görünmektedir. Onun karakterlerinin huysuz, melankolik
ve kibirli halleri için eşsiz bir tarz olmuştur. Kirby, çizgi roman sanatı ile
birçok ödül almış, ayrıca 1985-87 yılları arasında çizgi roman endüstrisinde en iyilere verilen Jack Kirby Comics Industry Award ödülüne de adı
onun verilmiştir.
Stan Lee, çizgi roman endüstrisinin Will Eisner Onur Listesi (1994) ve
Jack Kirby Onur Listesi (1995)’ne girmiş, 2008’de NEA’nın Ulusal Sanat
madalyasını almıştır.
2. Stan Lee Çizgi Romanında Mitolojik Karakterler

Stan Lee, Marvel panteonunun çekirdeğini oluşturacak kahramanları
yaratırken piyasada tutunmak için mevcut durumun ötesinde arayışlara girmiştir. O, çizgi romanların ve genel olarak popüler kültürün elinde
oldukça fazla dolaşan Antik yunan tanrı ve tanrıçalarına göndermelerde
bulunan kahramanlardan uzaklaşmıştır. Bu arayış içerisindeyken İskandinav mitolojisine yakınlaşan Stan Lee, çizgi romanlarında bu mitolojiye ait
karakterleri sıklıkla kullanmıştır. Bu dönemde İskandinav mitolojisinde
bulunmayan gizemli ve özel güçlere sahip bazı nesnelerin de kurgulanarak çizgi romanlara dahil edildiği görülmektedir. Stan Lee’nin yazar, Jack
Kirby’nin de çizerliğini yaptığı Tales of Suspense’de ilk olarak kozmik küp
olarak yerini kurgusal nesne, daha sonra Joe Simon tarafından yaratılan
Kaptan Amerika’da Odin’in hazinesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hitler’in ordusunda bir komutan olan Johann Schimdt tarafından Norveç’in
bir köyündeki manastırda ele geçirilen bu küp, orijinal İskandinav mitolojisinde yer almaz. Tamamen kurgusal olan bu taş, daha sonra Marvel’in
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bir çok serisinde farklı isimlerle yeniden kullanılmıştır. Amerikan halkına
yabancı olan bu mitoloji, Marvel yazarları için bulunmaz bir hazine haline gelmiştir. Daha sonra sinema filmi olarak çekilen bu öykülerin bütün
dünyada oldukça sevildiği göz önünde bulundurulursa, bunun başarılı bir
keşif olduğu söylenebilir. Kuzey Avrupa’nın keşfedilmemiş mitolojisini
tüm dünyaya pazarlayan Amerika, onu değiştirme ve yeniden kurgulama
hakkını da elde etmiştir.
Stan Lee’nin Marvel Comics için yarattığı süper kahramanlar, ideal arketiplerden farklı olarak kusurlu karakterlere sahiptir. Alan Moore’a göre
bundan önce, süper kahramanların çoğu ciddi ve kalıcı sorunları olmayan
ideal bir kusursuzluğa sahip kahramanlardır. Stan Lee, süper kahramanların bazen kötü huylu, melankolik ve kibirli olan karmaşık ruh hallerini
bize göstermiştir (Stan Lee ile Röportaj, 2005). Mitolojik kahramanlar da
çoğunlukla kusurlu ve zaafları olan kahramanlardır. Lee’nin Thor’u yazarken onu modernize etmesinin sebebi, efsanevi Thor’u günümüz Amerikan insanına yaklaştırarak içselleştirilmesini kolaylaştırmaktır. İlk süper
kahramanların çizgi romanlarda ortaya çıkmasından itibaren bu süper
kahramanların olağanüstü özellikleri çoğu zaman halktan gizlenmiştir.
Oysa mitolojik kahramanların sahip olduğu olağanüstü güçler, herkes
tarafından bilinmektedir. Büyük kahramanlar güçlerini gizlemeyi düşünmemişler, herkes tarafından bilinen- çoğunlukla Tanrı vergisi olan- sahip
oldukları bu olağanüstü yeteneklerini halkın yararına kullanmışlardır.
DC’nin en büyük süper kahramanı olan Süpermen, gerçek kimliğini gizleyen ve sıradan biri gibi halk arasında yaşayan bir kahraman iken Stan
Lee’nin süper kahramanlarının çoğunluğu gizlenmeye ihtiyaç duymazlar.
Bu durum Stan Lee’nin süper kahramanlarını İkinci Dünya Savaşı öncesi
kusursuz süper kahramanlardan ayırır.
Mitlerin yeni efsanelere konu olması, popüler kültürün yeni eğlence biçimi haline gelmiştir. Her şeyin büyük bir aç gözlülükle tüketildiği popüler
kültürün çizgi roman ve sinemasında, kahramanlar mitolojik karakterlere benzemekte, oradan devşirilmektedir. Bu bir zamanların ölümsüz ya
da yarı ölümsüz tanrı ve tanrıçaları popüler kültürün tekeline girmiştir.
Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra çizgi romanlarda kusursuz süper kahramanların çağı biterek, günümüz dünyasında yaşayan, her gün
karşılaşabileceğimiz, kusurlu yanlarını da görebildiğimiz kahramanlar
ortaya çıkmaya başlamıştır.
Stan Lee ve Jack Kirby’nin birlikte yarattığı ilk süper kahraman serisi Fantastik Dörtlü’dür (Marvel Comics, 1961).
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Fantastik Dörtlü, Stan Lee ve Jack Kirby, 1 Kasım 1961.

Fantastik Dörtlü’de Reed Richards (Bay Fantastic)’ın geliştirdiği bir gemiyle uzaya çıkan dörtlü, kozmik radyasyona maruz kalır ve insanüstü
güçlerini kazanırlar. Bu dörtlü, temelde ateş (Human Torch), hava (Invisible Woman), toprak (The Thing) ve suyu (Bay Fantastik) temsil eder.
Campbell’in Kahramanın Sonsuz Yolculuğu (Campbell, 2017: 35) adlı
kitabında bahsettiği kahramanın ayrılma, erginlenme ve dönüş süreçlerini Lee’nin süper kahramanları da yaşar. Kahraman kendi olağan dünyasından ayrılarak doğaüstü tuhaflıklar bölgesine doğru ilerler, burada
masalsı/doğaüstü güçlerle karşılaşır ve kahraman bu gizemli maceradan
benzerleri üzerinde üstünlük sağlayan bir güçle geri döner. Fantastik
Dörtlü’nün mistik ve metafizik konuları teknoloji ile birleştirmesi okuyucuların oldukça ilgisini çekmiştir. Lee’nin, insanlığın gizemli geçmişini
yeniden kurgulayarak günümüz insanına anlatması ve bunu yaparken bilimkurgudan çokça yararlanması, onun okuyucu hedef kitlesinin çeşitlenmesindeki en büyük etkendir.
Stan Lee’nin çizgi roman kahramanlarının büyük bir kısmının toplandığı
Avangers serisi (Stan Lee & Jack Kirby), Marvel Comics tarafından yayınlanan kurgusal karakterlerin bulunduğu bir süper kahraman takımıdır.
İlki Eylül 1963’te yayınlanan seri, All Winners Squad adlı süper kahraman ekibinin yenilenmiş halidir. Bunlar Ant-Man, Hulk, Iron Man, Thor ve
Wasp’ten oluşmuştur. Bu çizgi roman ilk çıktığında “Dünyanın En Güçlü
Kahramanları” etiketiyle piyasaya sunulmuştur.
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Avengers, Stan Lee ve Jack Kirby, 1 Eylül 1963.

Kahramanlar, hiçbir süper kahramanın dayanamayacağı düşmanlarla savaşır. Bu hiç kimsenin karşısında duramayacağı kahramanlara mitolojide
ve destanlarda oldukça sık rastlanır. İlyada’da Akhilleus öylesine güçlüdür ki onunla hiç kimse savaşamaz ve onun adı bile en güçlü askerlerin
yüreğine korku salmaya yetmektedir. Bu kahramanların doğumları, çocuklukları ve ölümleri de hep olağanüstü süreçlerle gerçekleşir. Geçmişte aslanlar, devler, canavarlar ve perilerle yapılan savaşlar Marvel Evreni’nde uzaylılar, mutantlar, kimyasal ilaçlarla dönüşüm geçirmiş ucubeler,
droidler ve dirilip geçmişten gelen kötü adamlarla yapılmaktadır. Ancak
bütün bu kötülüklere karşı savaşacak donanımlı süper kahramanlar da
onları beklemektedir.
Stan Lee ve diğer yazar, çizer/çizgi roman sanatçıları tarafından yaratılan
kahramanların bulunduğu Marvel ve DC evrenleri günümüzün panteonu
gibidir. Her süper kahramanın özel güçleri, sadece kendileri kullandığında işe yarayan savaş aletleri, karşılarında durmaya cesaret eden, en az
kendileri kadar güçlü düşmanları (karşı kahraman) ve gerektiğinde canlarını feda edecekleri cesaretleri vardır.
Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılan ve 1962’de bir Marvel çizgi
romanı olarak yayınlanan Thor, yayınlandığı dönemde yaygın olmayan
bir şekilde mitolojik bir karakterin popüler kültüre entegre edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Stan Lee’nin yeni bir süper kahraman olarak Thor’u
seçmesindeki temel sebeplerden biri –Richard Reynolds (Super Heros:
A Modern Mythology) tarafından iddia edilir– İskandinav mitolojisine
Amerika’da aşina olunmaması ve böylece Lee’nin yazmış olduğu Thor’da
kurgusal değişikliklerde zorlanmayacağını düşünmüş olmasıdır. Böylece
893

S TA N L E E Ç İ Z G İ R O M A N I V E M İ T O L O J İ

bu mitolojik kahraman Marvel Comics’in ellerinde orijinal bir karakter
olarak kurgulanmış ve piyasaya sürülmüştür. Stan Lee mitolojik Thor’u
Amerikan popüler kültürüne göre değiştirerek onu bu kültürün bir parçası haline getirmiştir. Şimşek tanrısı Thor, İskandinav mitolojisinde kızıl
saçlı ve sakallı, ateşli ve biraz saftır. Marvel’in Thor’u ise sarışın, saçları
düzgünce tıraş edilmiş ve soyludur. Ayrıca Marvel’in Thor’u aynı zamanda
sakalsızdır ve çekicini atması için ona gerekli olan sihirli kemer ve eldivenlere sahip değildir. Mitolojide Thor’un karısı altın saçlı Sif’tir. Ancak
Lee’nin öyküsünde Thor, dünyaya sürgüne gönderildikten sonra tanıştığı,
günümüzde yaşayan Jane Foster (Natalie Portman)’a aşıktır. Sif ise onun
tarafında savaşan güçlü arkadaşlarından biridir. Stan Lee’den sonra ortaya çıkan Thor çizgi romanları aslına biraz daha yaklaşmıştır ancak Stan
Lee’nin yazdığı Marvel Thor’unun belirgin özelliklerine dokunulmamıştır. Thor’un Süpermen’e eşdeğerdeki en büyük Marvel kahramanı olması,
onun sahip olduğu özelliklerinin de zamanla mükemmele yaklaştırılmasını zorunlu kılmıştır. Bu karakter değişiklikleri modern bir kahraman yaratmanın yolu olarak görülmüştür.

Thor, Stan Lee ve Jack Kirby, 1962.

Stan Lee, X-Men’in nasıl doğduğuna dair yaptığı açıklamada, insan ırkının bir parçası olarak kurguladığı bu mutantlar topluluğunun tarih boyunca bize anlatılan insanüstü özelliklere sahip yaratıkların bir günümüz
uyarlaması olduğundan bahseder (Lee, 2004). Bunlar insanlığın kollektif bilinçaltında yer alan simgeler ve yaratıklar, erdemin ya da kötülüğün
sembolü olarak mitlerde ve efsanelerde karşımıza çıkar. Günümüzün efsaneleri olarak kabul edilen süper kahraman öykülerinde yeniden işlenerek bu belleğin taşınmasına yardımcı olur. Mutantların sahip oldukları
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olağanüstü özelliklerin kontrol altında tutularak insanlığın faydasına kullanılması, potansiyel kötülüğün iyiliğe dönüştürülmesi için yol göstericilere ihtiyaç vardır ve X-Men’de bu durum açıkça gözlemlenmektedir.
Yine Stan Lee tarafından yaratılan ve ilk defa Jack Kirby tarafından çizilerek 1962 yılında ilk sayısı yayınlanan Hulk, yeşil bir devdir. Onun alter
egosu olan Dr. Robert Bruce Banner, fiziksel olarak zayıf, sosyal iletişimde
zorluk yaşayan bir doktordur. Bir kaza sonucunda gama ışınlarına maruz
kalır ve bunun sonucu olarak sinirlendiğinde ya da korktuğunda yeşil bir
deve dönüşür. Stan Lee, Hulk’un ortaya çıkışında Dr. Jekyll ve Mr. Hyde
ile Frankenstein’dan esinlendiğini söylemiştir (De Falco, 2003). Frankenstein kitabının tam adı “Frankenstein ya da Modern Prometheus”tur.
Prometheus, Antik yunan mitolojisinde tanrı Zeus tarafından kendisine
insanoğlunu yaratması emredilen bir titandır. Prometheus, tanrılara benzeyen insanlar yaratarak onlara ruh üfler ve insanlara avlanmayı, okumayı
ve hastaları iyileştirmeyi öğretir. Ancak kötü adakların kabulü için Zeus’u
kandırınca Zeus, ateşi insanların elinden alır. Prometheus, ateşi Zeus’tan
çalarak insanlara verir. Lee’nin bu öyküden etkilenerek Hulk’u yazmış olması onun mitolojik öyküleri modernize ederek yeniden kullanması ve
karakterlerini yaratırken insanlığın temel sembollerini kullanarak güçlü
bir etki bırakmak istemesinden kaynaklanmaktadır. Çizgi roman piyasasında kalıcı karakterler yaratmak ve uzun soluklu öyküler yazmak için kadim efsanelerin kullanılması mitolojinin modern hayata entegre edilerek
her karakterde ve öyküde yeniden yaşatılması demektir.

Hulk, Stan Lee ve Jack Kirby, 1 Mayıs 1962.
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3. Sonuç
Temelde Amerika, Avrupa ve Japonya olmak üzere üç ana geleneğe ayrılan çizgi romanlardan Amerikan çizgi romanı, günümüzde sinema filmleri sayesinde dünyada en çok tanınan çizgi romanlardır ve Amerikan
çizgi romanları (comics) bu ününü büyük oranda Stan Lee’ye borçludur.
21. yüzyılda kütüphane ve kitapçılarda yaygınlaşmaya başlayan çizgi romanlar, popüler kültürün bir parçası olarak çocukların okuduğu bir tür
olmaktan çıkarak zamanla farklı yaş gruplarına hitap eden ciddi bir endüstri olarak yaygınlık kazanmıştır. Çizgi romanların özellikle yetişkinler
için yazıldığı dönemde Stan Lee, başarılı öyküler ve süper kahramanlarla bu akıma öncülük etmiştir. Stan Lee, askerlik dönemi de dahil olmak
üzere bütün çalışma hayatı boyunca bu endüstriye hizmet etmiştir. Önceden küçük bir sektör olan çizgi roman piyasası, zamanla uluslararası bir
yapıya dönüşmüş ve yapımcı olarak çalışmaya başlayan Lee, öykülerinin
sinemaya uyarlanması ile birlikte süper kahramanlarının bütün dünyada
tanınmasını sağlamıştır. Marvel’in o dönemde DC’nin süper kahramanlarıyla rekabet edecek karakterlere sahip olmaması Lee’nin bu konudaki
çalışmalarına ağırlık vermesinde ekili olmuştur. Rakip olan bu iki şirket
adeta süper kahramanlarını yarıştırmış, Lee ve Kirby’nin olağanüstü çabaları sayesinde, kendi döneminin en güçlü süper kahramanı olan Süpermen’e rakip karakterler ortaya çıkmaya başlamıştır. Tıpkı Süpermen’de
olduğu gibi Lee’nin kahramanlarında da mitolojik etkiler açıkça görülür,
bazı kahramanları doğrudan mitolojik karakterlerdir. Bu durum Lee’nin
farklılık arayışından kaynaklanmaktadır. Neredeyse hiç bilinmeyen bir
mitolojinin tanınmayan karakterlerinden faydalanmak doğru bir seçim
olmuş, çizgi roman okuyucuları bu hiç tanımadıkları gizemli dünyanın
öykülerini büyük bir ilgiyle takip etmişlerdir. Bu süreçte Lee’nin kusursuz kahramanlara karşılık kusurlu, günlük sorunlarla boğuşan ve sıradan
insana yakın kahramanlar yaratarak bu tarzın yaygınlaşmasında oldukça etkili olduğu görülmektedir. 1960’lı yıllardan itibaren Lee tarafından
yazılmaya başlanan bu mitolojik süper kahraman öyküleri, günümüze de
merakla okunmaya devam etmektedir. Mitolojinin günümüz popüler kültüründe yer etmesi, insanlığın binlerce yıllık belleğinin modern öykülerle
yaşatılmasına yardım etmektedir. Bu durum Stan Lee gibi yazarları birer
modern destan anlatıcısı yapmaktadır.
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SOPHOKLES, BRECHT, DEMİREL’İN ANTİGONE’LERİ:
ANTİGONE’NİN PATİKASINDA YÜRÜMEK
Şebnem ÖZKAN1
“Benim görevim konuşmak, suç ortağı olmak istemiyorum.
Yoksa gecelerim orada, işkencelerin en korkuncu içinde,
işlemediği bir suçun cezasını çekmekte olan
suçsuzun hayaletiyle dolup taşacak”
(Zola, 2002, s. 22).

Öz: Etik değerler tartışmalı olduğu gibi aynı zamanda çok önemli bir konudur. Tartışmalıdır, çünkü hangi değerin öncelikli olduğu, belli bir durumda hangisinin seçilmesi
gerektiği konularında farklı görüşler olmuştur. Yine adalet, özgürlük, eşitlik gibi değerlerin tanım ve kapsamları dönemlere, yaklaşımlara, toplumlara göre değişkenlik
göstermiştir. Tüm farklılıklara rağmen ortak bir zeminde buluşulduğu söylenebilir.
Bu zemin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’dir. İdeal hukuk, bulunulan noktadan hep
daha uzakta olan bir hedeftir. Bildirge de ilk yazıldığı şekliyle kalmamış, sürekli yenilenir durumdadır. Bildirge ideal hukukun belli bir an itibariyle somutlaşmış halidir. Tarihsel süreçte insanın insana davranma biçimlerini düzenleyen esaslara uygun
olmayan davranışlar hiç de az olmadığı gibi, ideal hukuka aykırı pozitif hukuk uygulamaları da gerçekleşmiştir. Bu tabloyla günümüzde de karşılaşılmaktadır. Bu tür
olumsuz görünüm risklerinin azaltılmasında, norm ve ölçütlerin, hukuk felsefesi yönünden değerlendirilmesi önemlidir. Özellikle uyumsuzluğun belirgin şekilde sorun
yarattığı durumlarda, bireylerin adalet mücadeleleri özel, önemli örnekler oluşturmaktadır. Tragedyalar kültürel mirasın çok önemli bir parçasıdır. Mitolojinin çok sevilen kahramanlarından Antigone, Sophokles’in güçlü anlatımıyla adalet mücadelesi
yönünden bu çok özel ve önemli arketiplerden biridir. Bu bildiride Sophokles ve Brecht’in Antigone’leri biçimbilim yöntemiyle değerlendirilmekte, arketipçi eleştiriden
de yararlanılmaktadır. Biçimbilimin kilit kavramı yazınsallıktır. Yazınsallık, yalın şekilde, kanıksanan gerçekliği görünür kılma yöntemidir. Kuşkusuz Antigone’nin eylem
biçimi tek başına fark edilebilir, yanlışlığı sarsıcı niteliktedir. Ancak yazınsallıkla hem
ana metinde hem de yazılan diğer metinlerde eylemin evrenselliği ve Antigone’nin
açtığı yol daha da görünür kılınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Antigone, Sophokles, Brecht, Mitoloji, Adalet
1
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SOPHOKLES’, BRECHT’S, DEMİREL’S ANTİGONES:
WALKING (ON) THE PATH OF ANTİGONE

Abstract: Ethical values are controversial, as well as of great importance. Ethics are
controversial, because there are different opinions concerned with what values have
priority, i.e. which should be given priority in certain cases. Again, the definitions
and contexts of such values as justice, freedom, equality differ from time to time in
societies and approaches. Despite all these differences, it must be said that there is a
common ground. It is Universial Declaration of Human Rights which bears universial
acceptance and gathers all the different opinions. Ideal law is a target which is always
far from the present point. The Declaration has constantly been revised, meaning
that the declaration is the concrete form of ideal law for any given time. Historically,
there are considerable amount of behaviors and attitudes irrelevant to the principles
regulating interpersonal relations, as well as the illegality of positive law occurs, which has been experienced today. Evaluation of norms and criteria in terms of law philosophy is important in reducing these negative risks. Tragedies are very important
part of cultural heritage. Antigone, one of the beloved heroes of mythology, is one of
these very special and significant archetypes in terms of fighting for justice. The present article was aimed at evaluating the Brecht’s and Sophocles’ Antigones through
morphological analysis, as well as archetypal criticism. The key concept of morphology is literature. Literature is a method to make the purely accustomed reality visible
Yet, Antigone’s way of acting is itself visible, noticable and stunning. However, in the
main text and in other texts, the universiality of the action and the way of Antigone
have been made clearer by being literary.
Keywords: Antigone, Sophocles, Brecht, mythology, justice
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1. Giriş
Antigone Antik Yunan Mitolojisinde önemli bir karakter olarak karşımıza
çıkar. Sophokles’ten önce ondan söz edenler olmuştur: Aiskylos-Thebai
Önünde Yedi Komutan; Euripides-Fenikeli Kadınlar (Erhat, 2015, s. 40).
Yakın dönemlerde de Anouilh, 1944; Brecht,1948; Demirel, 1966 gibi
anlatıyı tekrar kaleme alan yazarlar bulunmaktadır. Antik dönem için en
etkili bulunan metin Sophokles’in Antigone’sidir. Bu nedenle gerek Antigone incelemeleri, gerekse yeniden yazım için hareket noktası Sophokles’in tragedyasıdır.2 İncelemeye konu olan Antigone, Sophokles’in ‘Thebai Üçlemesi’nin, ilkidir. Bu tragedyaların her biri kendi içinde bütünlüğü
olan ve bu nedenle bağımsız olarak okunabilen metinlerdir. Bununla birlikte, Antigone (441), Kral Oidipus (430 sonrası) ve Oidipus Kolonos’ta
(406/5)3 birbirinin devamı niteliğindedir.
2. Anlatı Düzlemi
2.1. Yazınsallık
İnceleme yönteminde başvurulan biçimcilikte, metnin ayırıcı niteliği yazınsallıktır. Yazınsallık ostranenie (alışkanlığı kırma, yabancılaştırma) ile
sağlanır. Olayların kronolojik sıra ve uzunlukları fabula (olay örgüsü) terimiyle ifade edilir. Bu metinde fabula, mitolojik zemindir. Syuzhet (yazarın
zihnindeki olay örgüsü) ise olaylar, imgeler, durumların yazarın seçimiyle
değiştirilerek sunulmuş biçimidir. Yazarlar, kronolojik dizimi değiştirir.
Bazen birkaç dakikalık bir zaman dilimi sayfalarca anlatılabilir ya da uzun
bir zaman dilimi hiç aktarılmayabilir. Yabancılaştırma salt zaman mekân
değiştirimleriyle gerçekleştirilmez. Karakter isimlerinden, durum betimlemelerine alışılmamış sözcüklerin kullanımı, ses yinelemeleri gibi öğelere de başvurulur (Eyhenbaum, 2016, s. 31-70; Şklovski, 2016, s. 71-90;
Tomaşevski, 2016, s. 247-287).
2.2. Olay örgüsü (fabula)

Olayların geçtiği Thebai kentinin Kurucusu Kadmos, İo soyundandır. Eşi
Harmonia, Ares’le Aphrodite’nin kızıdır. Torunları Labdakos, adını tüm
soyuna vermiştir. Oidipus da Labdakosoğlu diye anılır. Bir görüşe göre
Labdakoslar onları yetiştiren Dionisos’a karşı geldikleri için lanetlenmiştir. Kadmos’un oğlu Laios’un karısı İokaste (Epikaste), gebeliği sırasında
2
3
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Örneğin Bertold Brecht, Kroll Operasının dramaturgu Hans Curjel ve dekor ve sahne
düzeniyle ilgilenen Caspar Neher birlikte 1947 Kasım’ında Antigone’yi sahnelemek
üzere anlaşırlar. Metnin yeniden yazımında Sophokles’in Hölderlin çevirisi esas alınır.
(Uyarlama 1947, ilk gösterim 1948-Chur, Brecht, Neher imzalı ilk baskı ise Antigone
Modeli adıyla (Antigonemodell) 1949’da gerçekleşir (Brecht, 1997, s. 259-265).
A. Çokona, Sunuş’ta Sophokles’in, son oyununun ölümünden sonra, 401’de kendisiyle
aynı adı taşıyan torunu tarafından sergilendiğini belirtir (Sophokles, 2017, s. VII).
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tuhaf bir düş görür. Kendisine danıştıklarında Kâhin Teiresias, bir oğulları olacağını ama oğullarının babasını öldüreceğini söyler. Çift duruma çok
üzülürse de başka çare bulamaz. Bebekleri dünyaya geldiğinde, bir dağa
bırakılır. Ayak bilekleri delinerek, bir kayış geçirilmiştir. Bebeğin adı bu
nedenle, Oidipus (şiş ayak)tır. Onu bulan çoban, Korinthos kralı Polybos’a
götürür. Çocuk sahibi olamayan Polybos ve karısı Priboia çok sevinir ve
Odipus’u özenle büyütürler. Polybos ve Priboia’yı annesi babası olarak
tanıyan ve evlat edinilmiş olduğunu bilmeyen Oidipus, kulağına gelen
evlatlık olduğuna ilişkin dedikodular üzerine kuşkuya düşer. Apollon’a
danışmak üzere Delphoi tapınağına gider. Tapınak kâhininden, babasını
öldüreceğini, annesiyle evleneceğini öğrenir. Bu korkunç felaketten kaçınmak için Korinthos’a asla dönmemeye karar verir. Oysaki tanrıların belirlediğinden kaçınılamaz. Nitekim dönüş yolunda karşısına çıkan bir adamla ettikleri şiddetli bir kavgada adamı ve arabacısını öldürür. Thebai’ye
vardığında, siteye korku salan Sphinks’ten haberdar olacaktır. Sphinks
insanlara bilmeceler sorup, yanıt veremeyenleri yemektedir. Siteyi öyle
bir kuşatır ki, açlık baş gösterir. Oidipus’un bilmeceleri yanıtlaması üzerine Sphinks, uçurumdan atlar. Duruma çok sevinen site halkı, kurtarıcıları
Oidipus’un, eşini kaybeden İokaste ile evlenmesini, yönetime geçmesini
ister. Thebai krallığına getirilen Oidipus’un, İokaste’den dört çocuğu olur.
Eteokles ve Polyneikes oğulları, Antigone ve İsmene ise kızlarıdır. Çocuklar gençlik çağlarına geldiğinde, sitede ağır bir veba salgını yaşanacaktır. Bu yeni felaketten ancak kral Laios’un katili bulunup, cezalandırılırsa
kurtulmak mümkün olacaktır. Gerçek ortaya çıktığında, İokaste kendini
asar. Oidipus ise (hissettiği) kahırla gözlerini kör edecektir. Ölümün, bilmeyerek de olsa işlediği suç ve günahların yaptırımı olarak hafif kaldığını
düşünmüş olması ve kendini bu şekilde -görmeden ve acıyla- yaşamaya
mahkûm etmiş olması güçlü bir olasılıktır. Oğulları onun uzaklaşmasını
isterler. Thebai’yi terk eder. Acı dolu bu yolculuğunda kızı Antigone refakatçisidir, acı ortağıdır.
Oidipus, Antigone’nin rehberliğiyle, Attika yakınlarındaki Kolonos’a gelir.
Öleceği haberi üzerine Kreon ve Polyneikes geri dönmesini isterler. Ancak o Kolonos’ta ölmeyi seçer. Oğullarına ve Thebai’ye ilenir. Oidiupus’un
bu yolculuğu ve sonrasında yaşadıkları Oidipus Kolonos’ta tragedyasında
anlatılmaktadır. Bu yerleşim yeri, aynı zamanda Sophokles’in doğduğu
yerdir.
Efsanenin bundan sonraki kısmı, Antigone tragedyasının konusudur: Eteokles ve Polyneikes, babalarının Thebai’den ayrılışından sonra, yönetimi
birer yıl arayla nöbetleşe sürdüreceklerdir. Bu konuda anlaşma yaparlar.
Önce Eteokles yönetime geçer. Polyneikes ise şehirden ayrılır. Eteokles’in
süresi dolup, sıra kardeşine geldiğinde sözünü tutmaz ve yönetimi Pol901
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yneikes’e devretmez. Polyneikes, Argos kralı Adrastos’un kızı Andreia
evlenmiştir. Eşinin de yardımıyla kayınpederini ikna eder, (hakkı olan)
yönetimi devralmak üzere, Thebai’ye saldırı düzenler. Thebai’nin 7 kapısı kuşatılır. Yediler ordusu saldırı başlamadan, aralarından Tydeus’u elçi
olarak gönderir. Yedinci kapıda, iki kardeş Eteokles ve Polyneikes karşı
karşıya gelir, çatışır ve birbirlerini öldürürler. Yönetimi, dayıları Kreon
üstlenecektir. Kreon, siteyi savunduğu için kahraman olarak gördüğü Eteokles’in ‘gereği gibi’ gömülmesi için gerekli talimatları verir. Polyneikes
ise gömülmeyecek, ibret olarak açıkta bırakılacaktır. Ona verilen bu çok
ağır cezayı Antigone’nin kabullenmesi mümkün değildir. İsmene ile konuşur ve ona Polyneikes’i birlikte gömmelerini teklif eder. İsmene, kralın
buyruklarına karşı çıkamayacağını söyler, onu da vaz geçirmeye çalışır.
Antigone, nöbetçilere görünmeden Polyneikes’in üzerini ince bir tabaka
da olsa (gerekli olan en az üç avuç) toprakla örtmeyi ve üzerine biraz su
dökerek kutsamayı başarır. Onu fark edemeyen nöbetçiler toprağı temizler ve içlerinden biri durumu Kreon’a bildirir. İkinci kez aynı şeyi yaptığında, bu kez yakalanır. Kreon, onun bir mağaraya kapatılmasını, burada
ölüme terk edilmesini emreder. Koronun uyarıları, Haimon’un konuşması
kararını değiştirmesinde ne yazık ki etkili olmaz.
Bu kez kâhin Teiresias, bu yaptıklarının büyük felaketlere yol açacağını
kesin bir dille açıklar. Kreon, Antigone’yi serbest bırakmak üzere mağaraya gider. Ancak çok geç kalınmış, Antigone kendini asmıştır. Haimon,
onun ayakları dibinde acısını haykırmaktadır. Babasını görünce kılıcını
ona doğru savurur. Kreon darbeden kurtulur. Ancak Haimon bu kez kılıcı kendi karnına saplar. Evlat kaybının acısı içindeki Kreon beraberinde
Haimon’un cansız bedenini taşıyan muhafızları olmak üzere Saraya doğru ilerler. Ancak kötü haber, onlardan önce merkeze ulaşmış, Kreon’un
eşi Euridice de canına kıymıştır (Erhat, 2015; Hamilton,1974; Kershaw,
2018).
3. Adalet Üzerine

Antik Yunanda adalet tanrıçası Dike’dir. İanus ise bir Roma tanrısıdır.
Sitenin koruyucusu, güvenliği sağlayan tanrısıdır. Kuşkusuz varlığı Antik Yunandan çok sonraya tarihlenir. Ancak adalet kavramı yönünden iki
çehreli İanus önemli bir simgedir. Bir yüzü siteden içeri girenlere, diğer
yüzü çıkanlara dönüktür. Adaletin de iki yüzü vardır. Bir tarafında haklar,
diğer tarafında ise bu hakların yerine getirilmesi için gerekli olan yükümlülükler yer alır. İdeal hukuk, ufuk çizgisi gibi yaklaşılabilen, ancak hiçbir
zaman ulaşılamayan bir değerdir (Can, 2002, s. 100). Günümüz itibariyle
bu çizgiye en yaklaştığımız noktanın insan hakları belgeleri olduğu ileri
sürülebilir. İdeal hukuk çerçevesinde yükümlülükler, ancak hakların korunması için gerekecek ölçüyle sınırlıdır. Daha fazla olamaz. Müdahale ise
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ancak, insan haklarının gereği olan yükümlülükler yerine getirilmediğinde söz konusu olmalıdır.
Adalet fikri, insanın düşünce tarihinde çok eskilere dayanır. Kuşkusuz
adaletin yerine getirilmesine ilişkin uygulamalar da önemli dönüşümler
geçirmiştir. Ancak bazı temel ilkelerin erken belirlenmiş olması önemlidir.
Antik Yunan düşüncesinde evrende doğal bir düzen vardır. Tanrıları da
evren yaratmıştır. Bu düzen, bazı temel normlara dayanır. Herkesin, her
varlığın belli bir işlevi, bütünlüğe bir katkısı bulunmakta ve sınırlarına
dikkat ederek bu görevleri yerine getirmesi beklenmektedir. Elbette kimi
zaman sınırların ihlal edilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda ‘üstün bir
yasa’ devreye girerek varlıkları cezalandırır, düzen tekrar kurulur (Hilav,
1973, s. VII-XIV).
Platon (M.Ö. 427-347), ideal devletinde Simonides’in önermesini tartışır:
“Doğruluk (ya da adalet), herkese borç olanı geri vermektir” 4 (I. Kitap-331e) Doğal Hukuk’un Yeniçağdaki temsilcisi Hugo Grotius’un (1583-1645)
ifadesiyle ideal hukukun en temel prensiplerinden biri “ahde vefa, söze
bağlılık” ilkesidir (Grotius, 1967, s. 258). Herkes, antlaşmayı yaptığı sırada fiil ehliyeti bulunmak ve dolayısıyla antlaşmayı yapmaya zorlanmamış
olmak kaydıyla, imzaladığı (imzalamasa dahi yaptığı) antlaşmanın gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Tutulamayacak söz verilmemeli,
ancak verilen söz tutulmalıdır. Grotius, pozitif hukuk (ius civile) ile doğal
hukuk (ius naturale) arasında bir ayrım yapar. Pozitif hukuk, insanın tarihsel bir zaman ve mekânda koymuş olduğu, yürürlükte olan hukuktur.
Bu hukuk ancak o dönem koşullarını bilerek, bu çerçevede kavranabilir:
“İdeal hukuk ise insanın akıllı özünde yerleşik olan, dolayısıyla değişmeyen, her türlü pozitif hukuktan önce ve üstün olan bir hukuktur ve aklın
bir buyruğu olduğu için ancak felsefe ile kavranabilir” (Gökberk, 1974, s.
217). Dolayısıyla belli bir dönemin hukuk normları, ancak bu normların
niteliklerinin felsefi bir sorgulamadan geçirilmesiyle değerlendirilebilecektir. Grotius’un Antik felsefi temelden esinlenerek ortaya koyduğu bu
anlayış, günümüze değin geçerliliğini sürdürmüştür. Fransız İhtilalinin
İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletlerin “İnsan Hakları Doktrini” hep
bu temelden beslenmişlerdir (Gökberk, 1974). Bununla birlikte, günümüz itibariyle bir şey (hukuki kural) ya da herhangi bir başka şey (tersini
savunan başka bir kural) yeterince iyi bir tanımsal çerçeve içinde sunulmadığında, çok ciddi yanıltıcı sonuçlara yol açabilir.5
4
5

İlk ütopyayı yazan Platon, döneminde etkileyici bir dönemin sona erişine, köklü değer
çatışmalarına tanıklık etmiştir. Bu tabloya, Atina demokrasinin, çok değer verdiği
hocası Sokrates’i -haksız yere-ölüme mahkûm etmesi ve barbar Sparta’nın uygar Atina
devletini yenmesi olaylarının eklenmesinin, onun demokrasiye olan inancını sorgulamasına yol açtığı düşünülmektedir (Aydın, 2000, s. 9).
“En genel şekliyle doğal hukuk düşüncesinin, pozitif hukukun dışında, mutlak surette
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Bu nedenle Antigone’nin eylemi iktidar sahibinin (Kral Kreon’un) hayati
sonuçları olmasına rağmen aldığı çok önemli ve yanlış bir kararın (yasanın) sorgulanması ve reddedilmesi yönünden önemli bir imkân sunmaktadır.
3.1. Antigone’nin eyleminin ideal hukuk yönünden anlam ve değeri

Eylem- Antigone, Kreon’un buyruğuna (Pozitif Hukuk normuna) karşı gelir.
Eylem- Kreon, Antigone’yi vasıflı ölüm cezasıyla cezalandırır.
Durum-İdeal hukuk yönünden: Antigone’nin eylemi -gerçekte- suç teşkil
etmez. / doğru olandır.6
Kreon’un her iki eylemi de suçtur.
Eylem- Kreon cezalandırılır.
3.2. Arketipçi katman

Kreon, Polyneikes’in site dışında gömülmeden bırakılmasına, akbabalara
yem olmasına karar vermiştir. Bu sonsuz bir cezadır: Yeryüzü Zeus ve kardeşlerince kurayla paylaşıldığında, gökyüzü Zeus’a, denizler, Poseidon’a
düşmüştür. Hades ise ölüler diyarının korkutucu, karşılaşılmak istenmeyen tanrısıdır. Hades’in diyarına giden ölülerin önce Acheron Nehrini
geçmeleri gerekir. Kayıkçı Kharon’a ruhu karşıya geçirmesi için küçük bir
ücret verilir. (Obolos-metelik) Nitekim Sophokles’in tragedyayı yazdığı
dönemde gerçek yaşamda ölenlerin dudaklarına (Hamilton, 1974, s.22).
ya da dillerinin altına Kharon’a vermeleri için obolos yerleştirilirdi. Hades’in diyarında kişilerin hayattayken yaptıklarına göre farklı bölümlere
geçmeleri söz konusudur. Ancak bu ülkeye giriş için ön koşul, gömülmüş
olmaktır. Aksi takdirde, ölen asla buraya ulaşamayacaktır. Bazı kaynaklara göre ebediyen huzursuz şekilde dolaşıp duracak, ataları ve sevdiklerine kavuşamayacaktır. Bazı yazarlara göre ise yeraltında Erabos’ta hep
bekleyecektir. Sonsuz cezaları, ancak tanrılar, verebilirler. Bu da ender

6
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uyulması gereken, zaman, mekân ve tarih sınırlanması bulunmayan bir dizi ahlaksal/
ussal /tanrısal ölçütlerin bulunduğunu iddia ettiği söylenebilir. Ancak bu genel tanımın
olası bir yanılgıya yol açması da mümkündür”. İlk dönem Nazi hukuku görüşünün hukuk halka yararlı olan şeydir savıyla parti görüşünü, pozitif hukuk normu üstünde saymak gibi ciddi sonuçlara yol açabilir” (Uzun, 2007, s. 112, 113).
Hugo Grotius, Savaş ve Barış Hukuku Üzerine adlı kitabının XIX. Bölümünü Gömülme
Hakkı’na ayırmıştır.
Savaşta karşı cephede bulunan düşmanların dahi bu hakka sahip olmaları gerektiğinden söz eder. Grotius’a göre, ölüleri gömme hakkı da kaynağını uluslararası hukuktan
alan bir yükümdür.
1. Herkes şu noktada birleşmektedir: Kamusal düşmanların bile gömülme hakları
vardır…
2. Tarihte bu hakkın tanındığını gösteren pek çok örnek olay görülmektedir…; 4. Bunun
tersini gösteren örnek-olaylar da vardır; ancak bu çeşit davranışların hepsi de kınanmaktadır” (Grotius, 1967, s.136).

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

başvurdukları bir durumdur.7 Kreon, ancak tanrıların o da nadiren verdiği bir cezayı vererek, sınırlarını fazlasıyla aşmış görünmektedir. Dolayısıyla tanrılar duruma müdahale etmişlerdir.
4. Brecht’in Antigone Modeli
4.1. Brecht’in syuzhet’i
Brecht’in Antigone’si ön oyunla başlar. Olay, Berlin’de 1945 Nisan ayında
bir sabah erken saatlerde sığınaktan gelen iki kız kardeşin evlerinde ve
evin önünde geçer. Geldiklerinde masada, kendilerinin bırakmadığı biraz
ekmek ve yağ bulurlar. Çok açtırlar. Coşkuyla karınlarını doyurmaya başlarlar. Yüklükte kardeşlerinin asker ceketini görür, gelenin o olduğunu anlarlar. Savaş devam etmektedir ve kardeşleri savaşta değildir. Çok sevinirler. Dışarıdan duyulan ürkütücü çığlıklarla, sevinçleri kursaklarında kalır.
Önce dışarı çıkmaya çekinirler. Ancak işe gitme zamanı geldiğinden çaresiz çıkarlar. Karşılaştıkları görüntüyle dehşete düşerler. Kardeşleri kapıda, boynundan kasap çengeline asılıdır. İkinci kız kardeş (Antigone’nin
rol eşi) elinde bıçakla dışarı fırlar. Amacı hemen ipi kesip kardeşini hayata
döndürmektir. (İsmene’nin rol eşi) ona engel olmaya çalışır. Karşılarına
bir SS subayı çıkar ve kardeşlerini tanıyıp tanımadıklarını sorar:
Birinci kız kardeş, tanımadıklarını belirtir. Ancak (kendi kendine) konuşur:
“BİRİNCİ KIZ KARDEŞ :O zaman baktım kız kardeşime / Kendi kalmışken
ölümle karşı karşıya/ Gitmeli miydi şimdi kardeşimizi kurtarmaya? / Ölmemiş olabilirdi dışarıdaki hâlâ” (Brecht, 1997, s. 170-171).8
Ön oyunun 1945 Nisan ayında geçiyor olması anlamlıdır. Bu tarih, insanlık
tarihinin belki de en trajik dönemi sayılabilir. II. Dünya Savaşı’nın Avrupa’daki son çarpışmaları bu ayda nihayet bitmiştir. Reichtag’ın (Almanya
Parlamento Binası) düşmesinden kısa süre sonra sonunun Mussolini’ye
benzemesinden korkan Hitler, intihar etmiştir. 7 Mayıs ise Almanya’nın
kesin yenilgisinin kabul edildiği tarihtir. Brecht’in ön oyununda anlattığı
olay belki de sadece birkaç gün sonra yaşanmayabilecekti. Tarihin belki de
en kapsamlı işkence ve kayıplarına yol açan bu liderin, soykırım, zorbalık
emirlerine karşı çıkmanın vatan hainliği olamayacağı günümüz itibariyle
sorgulanması hiç gerekmeyecek kadar açık bir sonuçtur. Brecht’in daha
ön oyunda sergilediği syuzhet (Yazarın zihnindeki olay örgüsü) güçlü bir
ostranenie (alışkanlığı kırma) etkisi yaratmakta ve yanlış yasaya karşı gelen kişinin cezalandırılmasının ideal hukuk yönünden yanlışlığını farklı
bir şekilde görünür kılmaktadır.
7
8

Büyük bir kayayı tepeye çıkarıp tam zirveye ulaşacakken aşağı düşüşüne tanık olan,
yeniden ve daima bunu yapmak zorunda olan Sisipos gibi (Camus, 2018, s. 137-141).
Halk hainini açıklayan dipnot: “Halk haini: Volksverräter/ Nazi propagandasının siyasi
karşıtlar için kullandığı terim”.
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I. Perdede Kreon’un Sarayının önünde Antigone, İsmene’yi onurlu görevi
birlikte gerçekleştirmeye davet ederken ona ikizim diye seslenir. 9 İkiz olmak, - aynı cinsiyette oldukları düşünülürse- tek yumurta ikizi- olmak bir
insanın bir diğerine benzeme olasılığının en yüksek olma durumunu düşündürür. Muhtelif bilimsel araştırmalar, ikiz bireylerin davranış, karakter nitelik farkları olabileceğini ortaya koyar. Yine de bu bir kişinin davranışlarının aynı çevrede yetişen ikizininkine benzeme olasılığını tamamen
iptal etmez. İsmene de Antigone gibi bu çok önemli eylemi gerçekleştirme
potansiyeline yakın olabilir. Dolayısıyla aradaki fark ince bir çizgidir. Niyetini açıklayan Antigone’ye İsmene, emin olmak için sorar: “Kentin sırt
çevirdiği kardeşimizi mi? Eve yanıtını duyduğunda “Yakalarlar seni, hak
hukuk sormadan” (Brecht, 1997, s. 173). deyişinde hukukun, mevcut mevzuattan farklı olabileceğine ilişkin bir sağduyuya sahip olabileceği, bilinçliliğe çok yakın olduğu hissedilir. Ancak, korkusu ağır basacak ve onu yanıltacaktır. Bu onu bambaşka bir yanlış yoruma sürükler. “Bırak geçmiş,
geçmişte kalsın” (Brecht, 1997, s. 174). Oysa kayıpları, sadece bir gün
önce yaşanmıştır. Asıl gerekçeyi, kısa süre içinde itiraf edecektir: “İktidarı dinlerim zorbalıksa karşımdaki. Çünkü bilgelik değildir boşuna çabalar”
(Brecht, 1997, s. 174).
Brecht’in Antigone’si Kreon’la konuşmasında kimi zaman Sophokles’in
aktarımından daha cüretkârdır. Yaşlılar korosuna hitabında, güçlü bir
devletin sömürgeci işgalinin, ganimet düşkünlüğünün evrensel bir suç olduğunu da açıkça dile getirir: “Sizler ki, / Kreon’la birlikte savaştınız onca
yabancı diyarda, / kaç savaş kazanmış olursanız olun, / Ayağınıza dolanacak en sonuncusu. Sizler, / ganimet diye bağıranlar, dolu arabalar/ Değil,
ama bir boşluk bulacaksınız. Ey yaşayanlar” (Brecht, 1997, s. 199).
Kreon, son diyaloğunda Thebai’nin kurtuluşu için tanrılara yakarmaz.
Aksine son dileğini Thebai’nin düşüşünü, kendisiyle birlikte olması gereken bir ‘gerçeklik’ olarak takdim eder: “Ve şimdi düşüyor Thebai/ Ve düşsün, düşmeli benimle ve yem olmalı / Akbabalara. Budur dileğim” (Brecht,
1997, s. 213).10
5. Demirel’in syuzhet’i

Demirel’in Antigone’sinin başında anlatıcının konuşmasıyla bir durum
saptaması gerçekleştirilir. Günümüzde gerçekliğe maddi dünyanın ger9

Elbette Sophokles’in metninde Antigone’nin aynı şeyi (Plutharkos için hayatı pahasına
göze aldığı eylemi, başka biri için yapmayacağını açıklaması üzerine, antropolojik yönden söylenebilecek çok şey vardır. Nitekim bu noktaların bazıları da tartışılmıştır. Bu
tartışmalar önemlidir. Ancak burada salt karakterleri ikiz olarak belirlemenin metne
sağlayacağı katkı üzerinde durulmaktadır.
10 İfadeden açıkça rahatlıkla çıkarsanmaktadır. Aynı zamanda Brecht’in notlarında bu
noktanın kendisiyle Alman halkını da yıkıma sürükleyen Hitler’e atıfta bulunduğu özel
olarak belirtilmektedir.
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çekliğinin şekil verdiğini, bunun insanın insanca yaşamasının ön koşulu
olduğunu vurgular. Bu ayrım, laik bir yargıya göndermedir. Nitekim hukuk, insan haklarından türetilmeli, kültürel normlardan türetilmemelidir.
Örf ve âdetler hukukun kaynağı olmakla birlikte, bazıları hukukun özüne uygunluk, insan yararına uygun olma gibi ölçütlere uygun değildir ve
kanunlaştırma hareketinde insancıl bir hukuk anlayışına aykırı oldukları
için elenmişlerdir (Güriz, 2006, s.10,11). Demirel’in metninde Polyneikes,
orada bulunanlar belki de kendi aralarında hiç konuşmadan ama söz birliği etmişçesine görkemli bir törenle gömülür. Antigone, bu metinde yargılanır. Mahkemesindeki üç yargıçtan biri insanın varlık nedenleri konusunda bilgili ve sorumlu biridir. Ancak hükmü: Yasalar bugün var, yarın yok.
Kralın emirlerine sıra gelince, günde binlerce defa çiğnenenleri oluyor. Oysa
Antigone’nin yaptıkları, insanlar yaşadıkça yaşayacak. Ben böyle bir insan
için …ancak ölüm cezası verebilirim” şeklindedir” (Demirel, 1966, s. 78).
6. Sonuç

Antigone’nin açtığı patikadan yürüyenler hep olmuştur. İnsan hakları,
davranılma ilkelerinden ibaret değildir, çok daha fazla davranma ilkeleridir. Norm aslında evrensel nitelikli bir olması gereken yöneliminin, yer
ve zamana bağlı olarak somutlaşmasıdır. Adalet idesi evrenseldir, içeriği
ise somut koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Kamu yararı gibi
bir ifade eğer özel bir kesimin yararını korumaya indirgenirse özünden
kolayca uzaklaşabilir.
Kamu vicdanını derinden yaralayan davalar olmuştur. 11 XIX. Yüzyıl sonlarında Fransa’da Dreyfus Meselesi olarak anılan Albert Dreyfus Davası gibi. Bu dönemle ilgili belki de en çok hatırlanan iki kişi: Hiçbir suçu
olmadığının anlaşılmasında çok geç kalınan Albert Dreyfus ve 13. Ocak.
1898 Perşembe günü L’Aurore gazetesinde ilk sayfada yayınlanan Suçluyorum…! yazısıyla bu korkunç adli yanılgının Döneme, en çok da sorumlulara kara bir leke getireceğini ifade eden Emile Zola’dır. O dönemde
ağır suçlamalara maruz kalması, ceza alması bugün, onu kahraman olarak
görmemize engel olmamıştır: “En şiddetli kesinlikle yineliyorum: Gerçek
yürümekte ve hiçbir şey onu durduramayacak. Bir yanda, Işığın doğmasını
istemeyen suçlular; öbür yanda, ışığın doğması için canlarını verecek doğrucular” (Zola,2002, s. ,44, 45).
“21. Temmuz. 1906’da Alfred Dreyfus bir süvari bölüğünün komutanıdır, birliğinin önünde, Légion d’honneur nişanıyla onurlandırılır” (Yücel, 2002, s. 61).
11 Aysever (2012, s. 42), Antigone okumalarında kamu vicdanında yara açmayan, muhalefeti gerektirmeyen bir iktidar düzeninin mümkün olmadığını vurgular. Bununla birlikte ortak yaşamın kaçınılmaz olarak yarattığı mağduriyetleri olabildiğince alt düzeyde tutmaya çalışmayı ve bunların -bu eylemlerin-sorumluluğunu üstlenmeyi önerir.
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Öz: Türkiye’nin kuzeydoğu komşusu Gürcistan’da var olan, Borçalılılar, Karapapaklar olarak da bilinen Azerbaycan Türklerinin saz-söz hikmetinden esinlenen estetik
sanat fikrinin ilkin kaynaklarını mit metinleri, zengin folklor ürünleri oluşturmaktadır. Bölgede yazıya alınmış mitsel tasavvurları yansıtan metin parçalarında, mevsim-tören ezgilerinde etnik topluluğu anlatan örnekler çokluk arz etmekte ve bu
örneklerde yurda bağlılık etken şekilde görülmektedir. Bu düzlemde Börüçala yer
isminin, mitolojik imgeler olarak suyun, çınar ağacının, ipek çiçeğinin, dağların, tepelerin, kurdun, atın, meralin, yılanın, ayrıca telli bağlama sazının, şiirsel sözün mitleştiği parçalar ilgi çekmektedir. Verilen örnek metinlerden anlaşıldığı üzere, Gürcistan’daki Türklerde mit-söylencelerin kendine özgülüğü bu tasavvurların coğrafi
estetik memlekete, etnik düşünceye bağlı olmasından kaynaklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Etnik Topluluk, Gürcistan Türkleri, Mit, Mitoloji
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MYTHOLOGICAL SAMPLES OF TURKS OF GEORGIA
NARRATING ETHNIC COMMUNITIES

Abstract: Turkey’s eastern neighbors have today in Georgia, which, Borchalys are
Karapapaks also called Azerbaijani Turks of the reed authorities, the aesthetic art
idea inspired by the word of wisdom first source of myth is the text, rich folklore, is
continuing that result from poet-ashuk art. In the parts related to the myth imagery
written in the region, there are many examples describing the ethnic community
in the season-ceremonial tunes and these examples clearly show the homeland. In
this respect, the name of the place of the debt, the mythological images of water,
sycamore tree, silk flower, mountains, hills, wolves, horses, deer, snake, as well as
stranded saz, poetic lyrics, parts of the myth have attracted attention. As it be seen
from the can sample texts, the originality of the myths in the Turks in Georgia was
due to the geographical aesthetics of the imagination and the ethnic thought.
Keywords: Ethnic Community, Georgian Turks, Myth, Mythology
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1. Giriş
Türkiye’nin kuzeydoğu yönden sınır komşusu Gürcistan’da günümüzde
400.000 civarında Türk yaşamaktadır. Azerbaycanlılar, Borçalılılar, Karapapaklar da denen bu Türkler, ülkenin Bolnisi, Dmanisi, Gardabani, Marneuli ilçelerinde yoğun şekilde, Tiflis, Rustavi şehirlerinde, Kaspi, Lagodehi, Msheta, Sagareco, Telavi, Tetrisharo, Zalka ilçelerinde de belirli oranda
meskûndurlar.
Gürcistan’da Borçalı Türkleri ile onların kan kardeşleri, 1944 senesinde
Gürcistan’ın güneybatı bölgesinden sürgün edilen Ahıska Türkleri kendine özgü sözlü halk edebiyatı, olgun âşık sanatı gelenekleri ile bilinmektedir. Gürcistanlı Türkler olarak nitelendirdiğimiz bu öz Türk topluluğunun
mitolojik birikime de sahip oldukları gözlemlenmektedir.
Bölgede manevi edebi manzaranın saydamlığı coğrafi konum, etnik temel
kıskacında koşullanır, başka deyişle, Gürcistan›daki Türklerin edebiyat
duruluğu etnik saflıktan, doğa berraklığından doğur.
Etnik topluluğu belirleyen temel koşullar, yurt bilgisi, vatan sevgisi, tarih
bilinci, dil duyarlılığı gibi unsurlara ilişkin olmasının yanı sıra sosyal yapı,
coğrafi yerleşim ve ekonomi gibi etmenlere de bağlıdır. Gürcistan’daki
Türkleri etnik topluluk olarak ve coğrafi mekân olarak adlandırmalardan
birisi Borçalılılar’dır, diğeri Karapapaklar’dır. Karapapaklar kavramı Gürcistan’da çeşitli yerleşim yerlerindeki, kısmen de Azerbaycan’ın Gazah–
Tovuz bölgesindeki Azerbaycan Türklerinin etnik öbek isimlendirmesi
olarak kullanılmaktadır.
Gürcistan’da Türk edebiyat geleneklerinin işlevsel sürekliliği, edebi sanatın tarihi bu memlekette Türk boyunun yerleşme tarihi kadar, Türkçe
kelamın sanatlaştığı zaman kadar köklüdür. Bu edebiyat geleneklerinin
temeli, bölgede yayılmış mit-esatir söylencelerinden, parçalarından, engin ve zengin sözlü folklordan, ozan-âşık üreticiliğinden beslenir.
Gürcistan’daki Türk edebiyatı geleneklerinin temelinde sosyal zemin, tarih boyunca gelişmiş zengin kültür önemli bir yer tutmaktadır.
2. Gürcistan Türk Mit Örneklerinde Ata Yurdu Mitolojik Algılanışı

“Borçalı, kadim Türk etnik-medeniyet sisteminin bilimsel-nazari açıdan
şerhi için kıymetli malzemelerle zengin bir arazidir” (Hacılar, 2009, s. 90).
Bölgede yayılmış mit ürünleri (Azerbaycan Klasik Edebiyatı Kütüphanesi,
1982, s. 23, 28) (Pirsultanlı, 1985) (Telli Saz, 1986, s. 3) (Acaloğlu, 1988,
s. 10–87) (Telli Saz, 1988, s. 3) (Telli Saz, 1993, s. 3) (Telli Saz, 1994, s.
3) (Ebdülrehmanlı, 1995: 171–263) (Hacılar, 1996) (Kalafat, 1999, s.
160–164) (Fahralı, 2001, s. 242–267) (Acaloğlu, 2011, s. 69–77) (Hacılar,
2011, s. 41–59) (Hacılar, 2013, s. 17–124) (Memmedli, 2015, s. 123–146)
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(Memmedli, 2018) irdelendiğinde Türk sözlü folklor düzeninin bütünlüğü düzleminde Borçalı-Karapapak folklor geleneklerinin bölgesel etnik
kökenle, coğrafi konumla ilgili kendine özgülüklerini de koruduğu sergilenmektedir.
Gürcistan’da meskûn Azerbaycan Türklerinin zengin halk edebiyatı, Türk
ulusal edebi birikimine beşiklik yapmakta sözün hikmetinden, sazın türlü
makamlarından gıdalanan Gürcistan Türkleri estetik düşüncesi cilalanarak berraklaşan gelenek göreneklerden, etnik inançlardan, törenlerden,
mitsel söylencelerden, olgun folklordan, ozan-âşık sanatından kaynaklanıp süregelmektedir. Bu halk edebiyatının özgünlüğü en fazla folklor
örneklerindeki öz yurt sevdasının etkenliğiyle önümüze çıkmaktadır.
Bu kapsamda Gürcistan’daki Türklerin vücuda getirdikleri mit metinleri, nağmeler, düzgüler, koşuklar, mani-bayatılar, masallar, halk hikâyeleri
önemli göndermeler içermektedir. Bu etmenler içerisinde öncelikli olarak Gürcistan’daki Türkçe mitsel folklor incilerinde öz yurt görünümlerinin anahtar çizgi olduğunu ve daha çok bununla özgünlük kazandığı
gözlemlenmektedir2.
Gürcistan’daki Türkler arasında kutsal ruh inancının izlerine ilişkin efsunlar-ovsunlar, dualar-beddualar, inanmalar, yaşam tarzlarını belirleyen
etmenler yaygındır.
Konuya ilişkin bazı örnekler şunlardır:
– Çocuğun üstüne altın dikmek onu kötü nazardan korur, derler.
– Ekmeği sofrada tersine koymak günahtır, derler.
– Gece evi süpürmek olmaz, evin bereketi uçar, derler.
– Gözden öpmek ayrılık alametidir, derler.
– İlkbaharda gök gürlememiş hiçbir pancar yenilmez, derler.
– Rüya akarsuya söylenir, derler.
– Yemin edilmiş ekmek parçasını yemek günahtır, derler.

Toy-düğünlerde beşik kertme, el yemeği, fetir (yufka) üstü, kazan ağzı
açma, lopa yakma, süt hakkı, şah ağacı kaldırma, toy babası, toy payı örfleri günümüzde de süregelmektedir.
Bölgede derlenmiş mit-esatir tasavvurlarına ilişkin parçalar, mevsim-tören ezgileri içerisinde etnik varlığı anlatan örnekler daha fazladır ve buradaki Türk topluluğunun öz yurda sadakati bu örneklerde aşikâr görülür.
Valeh Hacılar’ın: “Mitolojik numunelerden de anlaşıldığı üzere, Borçalı coğrafyasının tüm toponimsel sözvarlığı kadim Türk yaşayış ve inanışı çevresinde şekillenmiştir” (Hacılar, 2009, s. 84) değerlendirmesini destekliyoruz.
2

Gürcistan’da Türk folklorunun temel motifleri özelinde bakmak olar: (Memmedli,
2015, s. 123–146).
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3. Gürcistan Türk Mit Örneklerinde Borçalı – Börü Çala Çağrışımı
Borçalı yer isminin doğuşu mitolojik algılama düşüncesinde şöyledir:
Kadim zamanlarda gününü, devranını sürmüş bir aksakalımız hasta düşür. Çevresini seyrederken, nehrin ötesinde bir
ana kurdun kendilerine bakakaldığını görüp sorur:
– Yavrularım, kurt hangi semte giderse, onun peşiyle biz de
hareket edelim.
Kurt yürekli oğullar kurdun durduğu yerde mesken kurarlar.
Börüçala ismi buradan yaranır. (Telli Saz, 1993, s. 3).

Börü, Türk mit düşüncesinde ilkin ecdat, kurtarıcı, gözcü, ayrıca zaferlere teşvik arketipi gibi algılanmaktadır. Eski Türk tasavvurunda börü, Güneş’in simgesidir. Bu vesileyle Borçalı yer ismi, börüçala / börüler oymağı
şeklinde de yorumlanmaktadır.
Azerbaycanlı bilim insanı Kâmil Veli Nerimanoğlu, kadim Türk duyulcalarında anne, dişi börünün veya börü yavrusunun Börüçe diye anıldığını ifade etmektedir (Nerimanoğlu, 1980, s. 18). Bu durumda Barsıl/Börüsoylu
– Borçalı etnik mensubiyet ismi, Türklerin erdemlik sembolü olan, Tanrı’dan güç alan börü, börçe kelimesine dayanmaktadır, düşüncesindeyiz.
Yörede “Kurt insanlara kısmet getirir”, “Kurt köle olamaz”, “Kurttan insana zarar gelmez” gibi mitsel deyimlere de sıklıkla rastlanmaktadır.
Gürcistan’daki Türk mit örneklerinde maral (kızıl geyik), kurt, at ve başka
hayvanlar Türk’ün koruyucusu sıfatına sahiptir. Geyiği annenin avcıdan
saklaması, çobanların geyiği aç kurttan (yalkuzaktan) kurtarması, çocukların geyik sütüyle beslenmesi, ihanete itiraz olarak geyiğin kendisini
sarp kayadan dereye atması, hastaların geyik sütüyle şifa bulması, kadının
marala dönüşmesi motifleri eski Türk inançlarından süzülen motiflerdir.
Mit parçalarında Borçalı güzeline âşık olan yılan, sevgilisinin cenazesine
sarılarak ölür.
Bölge mitlerinde Borçalı yurdunun mert kahramanları Alp Eren ile
Uğur’dur. Alp Eren ile eski Türk destanlarının azametli karakteri Alp Er,
Kitab-ı Dede Korkut’taki Kalın Oğuzlardan Alp Eren Bey bağdaşlaşmaktadır. Uğur karakteri, hayırlı yolculuk imgesidir.
4. Gürcistan Türk Mit Örneklerinde Su İmgesi

Mit örneğine göre: “Dünyanın pek ezeliymiş. Âdem Ata zamanından bir
az sonraymış. Boşşalı ovasına henüz insan ayağı değmemişmiş. Nevruz
vaktiymiş. Bu taraflara bir kafile gelir. Ansızın gelen sel, ırmak kıyısında
bir annenin çocuğunu koynuna alıverir. Anne diz çöküp Tanrı’ya yalvarır.
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Sel suları azalır, çocuk selamet kalır. Irmak dile gelip şöyle der: Bu çocuğu
anne hatırı için selamet bıraktım. Sülalenin başçıları: Bu ırmağa Anahatır,
bu ovaya Boşçalı adı veririz, yanık kokusu gelen bu ormana Yanık meşesi adı veririz, burayı yurt ediniriz, derler” (Telli Saz, 1988, s. 3) (Hacılar,
2009, s. 84) (Hacılar, 2011, s. 51) (Memmedli, 2015, s. 128).
Tanrının, annenin yalvarışını işitip, aziz yavrusunu kurtarması, bu vesileyle de bu toprakları Borçalılı anneye yurt yeri vermesi mitsel açıdan anlamlı bir göndermedir.
Verilen parçada ve başka söylence örneklerinde su mit imgesi göz önüne
serilmektedir.
Gürcistan Türklerinin ataları suyu hayatın kaynağı bilmiş, suyun ölmezlik
bahşettiğine inanarak, Alget (Elyet), Anahatır (Hıram), Borçala (Debed),
Çabala (Görüncüt), Kür (Kura) nehirleri kıyılarında yerleşmişlerdi.
Söylenceye istinaden, Borçalı’nın mert oğulları dirilik çeşmesinden su içmişler, yiğitlerin yel kanatlı atları kutlu pınarın otuyla beslenmiştir. Yöredeki Cennet bulağının berrak suları körpe çocuklara şifadır. Pervane gölü,
Pervane adlı güzel perinin adını taşımaktadır.
5. Gürcistan Türk Mit Örneklerinde Dağ-Kaya-Taş İmgesi

Bölgede derlenmiş mit yapılı toponim rivayetlerine göre: Dağlar, taşlar
yurdun bekçileridir. Yalçın kayalara küheylan at kişnemeleri sinmiştir.
Dmanisi (Başkeçit) ilçesine bağlı Geyliyen köyünde memleketi düşman
güçlerden korumak için beş erkek kardeş kayalaşarak bir safta dizilmiştir.
Saraçlı köyünde bir Oğuz beyi, köyün başı üstündeki tepede Karaner kayasına dönüşmüştür. İki sevgili, düşman eline geçmemeleri için Karakaya
adlı yerde donakalarak, taşlaşmıştır.
Koçulu köyü yakınında yedi ateşli kaya-kale yabancı işgalcilere gözdağı
olmuştur.
Gürcistan hudutlarında Kara Dağ, Kızıl Köprü, Kızıl Tepe, Koçulu Köprüsü, Maral Dağı, Maral Kayası, Mığır Tepe, Sınık Köprü, Yel Dağı ve başka
yer adlarına, Karaner pirine, diğer pir yerlerine ilişkin söylencelere mit
unsurları hâkimdir.
6. Gürcistan Türk Mit Örneklerinde Ağaç-Gül-Çiçek İmgesi

Gürcistan Türklerinin atalarının bitkiler, çiçekler, güller, meyveler hakkındaki tasavvurları da mit nitelikleri taşır.
Borçalı yurdunda çınar, dağdağan, elma, iğde, incir, nar gibi kutlu sayılan
ağaçların, bitkilerin ruhu olduğuna inanılmıştır.
Bölgenin merkezindeki Candar köyü yakınında, Alget ırmağı kıyısında
Ulu Çınar ağaç pirine saygıyla her yıl Nevruz bayramında yakın kasaba ve
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köylerden gelip burada şenlikler yaparlar. Görünüşü, ululuğu özenleşen
bu Çınar piri yurdun koruyucusu olmasının yanı sıra hem de dilek, niyet
ağacıdır.
Bu ağacın kutsallığına inançla Gürcistan’daki Türkler Nevruz’a Çınar Bayramı derler.
Nevruz günü Çınar ağacının dallarında asılan salıncaklarda niyetliler sallanarak, bu ağaç pirinden niyetlerine ermek hususunda dileklerde bulunurlar; telli sazlar, kara zurnalar dillendirilir, sazın teliyle, zurnanın ziliyle, halkın diliyle çağırıp okurlar (Memmedli, 2015, s. 129) (Memmedli,
2018, s. 30).
Tüm zamanlarda yiğit oğullara güvenilmiş, bu korkmaz kahramanlar ulu
çınara benzetilmişler. Çınar ağacı, erdemlik, mertlik, ululuk çağrışımıdır.
Mit örneğine göre: Borçalı yurdunda güzellerin isimleri Hatun Çiçek veya
Hatun İpek’tir. Güzelin çiçekle örtüşmesi dikkat çekicidir.
7. Gürcistan Türk Mit Örneklerinde Saz-Söz İmgesi

Bölgede derlenmiş aşağıdaki mitte telli tavar saza, duygulu söze bağlılık
göz önüne serilir:
Esmer çocuk sustu, okşayıp sevdiği güllerin üzerinde elleri
donakaldı, masum çocuk ürkek nazarlarla aşağıdan yukarı
bakıverdi...
Eyerden yüzü aşağı eğilmiş azman aksakal dede, atın üstünde
dik kalktı, ahestece:
– Söz koşmuyajam, ay dede, koşmuyajam, – dedi.

Ansızın yargan uçtu, azman adam kuş ağırlığında çocuğu kucağına alıp dedi:

– Söz söyle, görklü babam, söz söyle. Saz da, söz de yahşi şeydir. Ama o uçurumu gördün mü? Uçkun sesini işittin mi? Bir
taifenin de yurdu viran kaldı. Ot gibi biçiliriz bu uzun yollarda, buna söz söyle, kaybettiklerimizi bulamamışız, buna söz
koş.3 (Telli Saz, 1986, s. 3) (Memmedli, 2015, s. 129–130).

8. Gürcistan Türk Folklor Örneklerinde Mit Motifleri

Bölgede yaygın antlar arasında açılan sabaha, ateşe, ay ışığına, ekmeğe,
güneş ışığına, ecdat ruhuna, suya, toprağa, yolun uğuruna, yurda yapılan
yeminler de bulunmaktadır:
3
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– Bu su hakkı!
– Bu toprak hakkı!
– Bu yurt hakkı!
– Ninemin ruhu hakkı!
Bölgede sıklıkla kullanılan alkış-dualardan (Gerekmezli, 2003) (Telli Saz,
1994, s. 3):
– Akarsular kapından aksın.
– Eppeğin (ekmeğin) pişer olsun, suyun akar olsun.
– Gök yaylağın olsun.
– Ocağın ışıklı olsun.
– Ocağından köz, sazından söz eksik olmasın.
– Surun yerisin.
– Toprağı sanı yaşa.
Azerbaycan şiirinin ilkin ve özgün türlerinden olup, Gürcistan Türk folklorunda de etken sıklıkta bulunan bayatı (mani) türü şiirlerde etnik soy
köke, coğrafi, tarihsel olgulara ayna tutan bariz göndermeler çoktur (Hacılar, 1996, s. 128) (Memmedli, 2015, s. 133):
		
Yola çıktı yüz atlı,
		
Ne durupsun süz, atlı,
		
Balam, babam odur ya,
		
Karapapak boz atlı4.
Yörede hikmetli atasözlerinde yansımış mitolojik çağrışımlı deyimlerden
(Telli Saz, 1994, s. 3) (Hacılar, 2013, s. 28–47):
– Dostu kurt olanın toprağı yurt olur.
– Saz kudreti, Tanrı muhabbeti.
Aşağıdaki örnek de ilgi çekicidir (Hacılar, 2011, s. 66) (Hacılar, 2013, s.
105):
		
– Bu darlık uzun mu çeker, baba?
		
– Kırk gün, bala, kır gün.
		
– Kırk gün geçti ya, baba?
		
– Alıştık, bala, alıştık.
Bu folklorik-mitsel örneklerde öz yurdun, memleketin, toprağın, güneşin,
ışığın, ocağın, suyun, doğanın ısısı, nefesi duyulmaktadır.
4

Balam – yavrum; babam – dedem; durupsun – durmuşsun.
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Sonuç
Verilen örnek metinlerden ve yorumlardan da anlaşıldığı üzere, Gürcistan’daki Türklerde mit-söylencelerin özgünlüğü bu tasavvurların coğrafi
estetik memlekete, etnik düşünceye bağlı olmasına dayanmaktadır.
Genellikle, Gürcistan’daki Türkçe edebiyat faaliyetinin tarihsel sürecinin
araştırılması, bir yandan, milli edebiyat birikimimizin zenginleştirilmesi,
başka bir yandan da, dost, komşu ülkede bulunan yarım milyonluk Türk
topluluğunun edebiyat hazinesinin, manevi varlığının tanıtılmasına imkân sağlamaktadır.
Gürcistan’da Türkçe mitsel folklor, bir bütünsellik içinde kültürel ve edebî
faaliyetleri yönlendiren kaynak olarak algılanmaya açıktır.
Konunun araştırılmasında edebi estetik ölçütlere ve coğrafi bölgesel özelliklere odaklanılması önem arz etmektedir.
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Öz: Binlerce yıldır Anadolu coğrafyasında yaşam bulan kültürler; Mezopotamya,
Suriye, Kafkasya, Trakya ve Kıta Yunanistan’ın kültürlerini derinden etkilemiştir.
Anadolu’da yaşam bulan bir takım ritüeller en köklü, kadim toplumlara ait olmaları
nedeniyle, geçmişten bu güne kadar başka kültürler üzerinde çok güçlü bir etki yaratmıştır. Prehistorik Çağlarda Anadolu’da uygulanan insan kurbanı gibi bazı ritüellerin
Yakın Doğu’da çabucak yayılmasında bu köklü geçmişin rolü büyük olmalıdır. Tarihsel süreç içerisinde nesilden nesile aktarılan insan kurbanın izleri o kadar etkilidir ki
hem mitolojik öykülerde hem de dinsel olaylarda yer edinmiştir.
Kökenini Anadolu içeresinde Neolitik Çağa kadar uzatabildiğimiz insan kurban etme
ritüelleri, Mezopotamya, Kafkasya ve Yunanistan kültürleri içerisinde de yerini almıştır. MÖ III. binyılda Anadolu, Mezopotamya ve Kafkasya’da kral ve soyundan olan kişi
öldüğünde beraberinde hem hayvan hem de insanın kurban edildiğini gösteren arkeolojik kanıtlara ulaşılmıştır. Erken dönemlerde bir ritüel uygulaması şeklinde görülen insan kurban etmenin zamanla yaygınlaştığı görülmektedir. Ancak insanoğlunun
yaşam kaygısı artınca süreç içerisinde insan kurban etmeden vazgeçilmiş, tanrılara
hayvan kurbanı gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada Anadolu’da uygulanan yazı öncesi insan kurbanına ilişkin arkeolojik
kanıtlardan örnekler vererek insan kurban etmenin kökeni ele alınmıştır. Farklı coğrafyalarda anlatılan benzer mitolojik hikâyelerde insan kurbanıyla ilişkili konuların
önemine değinilmiştir. Daha sonra ilahi dinlerde yer bulan insan kurbanı ve bu ritüelin nasıl son bulduğuna ilişkin önemli bilgilerin aktarımı yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mitoloji, İnsan Kurbanı, Ritüel, İnanç, Anadolu
1
2
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HUMAN SACRIFICE IN ANATOLIAN PREHISTORY AND
REFLECTION TO MYTHOLOGICAL STORIES

Abstract: The cultures that have been living in Anatolia for thousands of years; Mesopotamia, Syria, the Caucasus, Thrace and the Continent have profoundly influenced
the cultures of Greece. A number of rituals that have lived in Anatolia have had a very
strong impact on other cultures from past to present, as they belong to the oldest,
ancient societies. The role of this deep-rooted history in the rapid spread of rituals
in the Near East, such as the human sacrifice practiced in Anatolia during the Prehistoric Ages, must have been great. In the historical process, the traces of the human
sacrifice, which has been passed on from generation to generation, are so effective
that it has taken place in both mythological stories and religious events.
The human sacrifice rituals, whose origins can be extended up to the Neolithic Age
in Anatolia, have also taken place within the cultures of Mesopotamia, Caucasus and
Greece. 3rd Millennium BC in Anatolia, Mesopotamia and Caucasia when the king
and his descendants died, archaeological evidence was obtained showing that both
the animal and the man were sacrificed. It is seen that human sacrifice seen in the
form of a ritual practice in the early periods became widespread over time. However,
when human life’s anxiety increased, human sacrifices were abandoned and animal
sacrifices were realized.
In this study, the origin of human sacrifice was taken into consideration by giving
examples from the archaeological evidence about the human sacrifice prehistoric
period of Anatolia. In the similar mythological stories described in different geographies, the importance of the issues related to human sacrifice was mentioned. Later, important information about the human sacrifice and how this ritual ended was
conveyed.
Keywords: Mythology, Human Sacrifice, Ritual, Faith, Anatolia
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1. Giriş
Kurban sunusu Paleolitik çağlardan süre gelen tanrıların onuruna yapılan
dinsel törenlerdir. Kurban sunusu kan akıtılarak ve kansız uygulamalar
şeklinde iki ana ritüel çerçevesinde gerçekleştirilir. Kansız kurban ayini
çoğunlukla bitki, su, şarap, değerli eşyalardan oluşurken kanlı olanı çeşitli
hayvanlardan ve kimi zaman insanlardan oluşmuştur. Hemen her coğrafyanın geçmişinde yaşanmış olan insan kurbanı yüce yaratıcıların öfkesini
dindirme, felaketlerin önüne geçmek için onları insan kanı ile doyurarak
korunma, korku, bağışlanma, yeniden doğum, kötüye giden hayat yazgısı,
yeni bir inşa faaliyeti, bereket, öteki dünyada eşlik etme, ölen ataların yüceltilmesi, büyü, fal, kefaret vb. gibi nedenler yatıyor olmalıydı (Donbaz,
1999, s. 322; Hançeroğlu, 2011, s. 273; Demirdağ, 2017, s. 70).
Mircea Eliade’de insan kurban etmenin tarım kültürü ile alakalı olduğunu
beyan eder:
Hasatta kendini dışa vuran gücün yenilenmesi için insan kurban etmek, önce tohumlara can veren bu ilk yaratılışın devamını sağlar. Kutsal yaratılışı yeniden canlandırır. Bitkilerde
etkin olan güç, zamanda bir geri dönüşle, evrenin yaratıldığı
ilk ana geri dönüşle tekrarlanır. Kurbanın ayin sırasında parçalanan bedeni, parçalarından tohumlar çıkan ilk mitolojik
varlığın bedeniyle örtüşür (Eliade, 2015, s. 336).

İnsan kurbanının bu kapsamı tarih öncesi çağlara ve sonrasında semavi
dinlere kadar uzanır. Biz bu çalışmada öncelikle Anadolu’nun dip tarihinde yaşanan insan kurbanını arkeolojik bulgulara bağlı kalarak, kronolojik
sıraya göre yansıtmaya çalışacağız. Daha sonra bu ritüelin dinsel mitolojik hikâyelere ve sonrasında ise semavi dinlere yansımasının ne şekilde
gerçekleştiğini kısaca vereceğiz.
2. Anadolu Prehistoryasında İnsan Kurbanına İlişkin Bulgular

İnsanlık tarihinde şiddetin kökeni ile ilgili bulgular Orta Paleolitik Dönem’e kadar gitmektedir. Yakındoğu’da Erken ve Geç Neolitik süreçte
birçok yerleşimde ele geçen kemik kalıntılar üzerinde tespit edilen kesme, yakma, kemiğe gömülü taşlar ile sert cisimle yapılmış incinme izleri
kurban hadisesine bağlanabilir (Dönmez, 2018, s. 367). Anadolu’da en
erken kurban geleneği Neolitik Çağın (MÖ VII. binyıl) ölü gömme gelenekleri anlamamızı sağlayan Diyarbakır Çayönü’nde tespit edilmiştir. Konut
işlevli olmayan anıtsal boyutta birçok kez yenilenmiş “Kafataslı Yapı”da
450 bireye ait kafatası ve kemikleri depolanmış olarak ele geçmiştir (Resim. 1)3 (Özdoğan, 2002, s. 71). Bu yerde bulunan kesici aletler üzerindeki
3
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insan ve hayvan kanı kalıntıları şiddet içeren bir ritüel eşliğinde kurban
hadisesinin gerçekleştirildiğine işaret etmektedir. Söz konusu avlu içerisinde yer alan sunağın üst yüzeyinde insan ve hayvan kanının birlikte
saptanması bu görüşü desteklemektedir. Kurban edilmiş bireylerin farklı
yaş gruplarından ve her iki cinsten oldukları tespit edilmiştir (Çambel,
Braidwood, Özdoğan ve Schirmer, 1989, s. 42, 47-48.). Kurban edilen insanların hangi şartlar altında nasıl bir kaderle yüzleştikleri net olarak
çözülememiştir. Ancak kafatası yapısı olarak bilinen mezar yapısına ait
odaların bağlandığı avluda tespit edilmiş üzerinde hala kan izleri taşıyan
söz konusu yassı taş (Arslan, 1991, s. 25) ve yapının kuzey sınırındaki
daire şeklinde apsise sahip sunak masası, hemen hemen bir ton ağırlığındaki cilalı taştan yapılan levha özelliğiyle bu duruma biraz açıklık getirebilmektedir4 (Collins, 2014, s. 40). Çayönü iskelet buluntularını inceleyen
Özbek hangi amaca hizmet ettiğini bilmediği Çayönü’ndeki kafatasıyla
bütünleşen kültün aslında ritüeller eşliğinde uygulanan insan kurbanı olduğunu öne sürmektedir. Bu inancın daha sonraki dönemlerde bölgede
görülmüş olduğunu da belirtmektedir (Özbek, 1987, s. 28-31).
Çayönü’ne yakın coğrafyada Kahramanmaraş’ta bulunan Domuztepe insan kurbanın gerçekleştiği bir diğer merkezdir. Halaf Dönemi’ne tarihlendirilen (en erken MÖ 5.600) ve “Ölüm Çukuru” olarak adlandırılan alanda, çeşitli ritüellerin tasvir edildiği kap parçaları ve hayvan kemikleriyle
birlikte yaklaşık 3.000 tanımlanan insan kemikleri ve kafatasları açığa çıkartılmıştır (Resim. 2a-b) (Campbell ve Carter, 1999, s. 286, Fig. 4; Carter
ve Campbell, 2006, s. 315, Fig. 9; Dönmez, 2018, s. 368). Suellen Gauld
ve Sarah Whitcher Kansa’nın “Ölüm Çukurları” içerisinden elde ettiklerinin analiz göre bu çukurlarda erkek ve kadın kemikleriyle beraber her
yaştan bireye ait kemiği bulunmaktadır. Kemiklerin oldukça kötü durumda olmaları felaket sonucu ölmüş olmalarına ve cesetlerden arda kalanların çukura atılmadan önce yendiğine yönelik bir sonuca bağlanmıştır.
Çukur içerisinde tespit edilen 3.863 hayvan kemiği (sığır, domuz ve köpek) yerleşimin besin zincirini de yansıtmaktadır. Çukur içerisine bilinçli
bir şekilde atılan pişmiş toprak kaplar ve ayrıca en az 12 ineğin kurban
edilerek kemiklerinin çukur içerisine atılması güçlü bir ritüel uygulamasına işarettir (Carter ve Campbell, 2008, s. 127). Ritüellerle ilişkilendirilen bu mezarların özel kişilerin mezarları da olabileceği belirtilmektedir
(Resim. 2c) (Carter ve Campbell, 2000, s. 137, Fig. 4a-b). Ancak çukurun
içerisindeki ateş izleri, çukurunun tek bir zaman içerisinde doldurulmuş
olması, herhangi bir ölü hediyesinin ele geçmemiş olması insan kurbanı
durumunu güçlendirmektedir.
Tunç Çağına geçişle birlikte Anadolu’da insan kurbanına ilişkin uygulama4

Daha detaylı bilgi için kitabın “Sanguine Discoveries” bölümüne bakınız.
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ların devam ettiğini görüyoruz. Malatya İli’nin kuzeydoğusunda bulunan
Arslantepe bunun en iyi örneklerinden birini sunmaktadır. MÖ 3.000’e
tarihlenen “elit” taş sanduka mezardaki bireyin gömülmesiyle aynı ana
denk gelen 4 bireye ait iskelet (S 150) mezar kapağının hemen üzerinde
açığa çıkartılmıştır. Mezar kapağının tam üzerine gömülen iki ölüden birisinin kız diğerinin erkek olduğu belirlenmiştir (Resim. 3a-b) (Frangipane, 1998, s. 294; Frangipane, 2001, s. 17, Fig. 12 Frangipane, Nocera, vd.
2001, s. 108-110, 120, Fig. 1-2.). Sagona, bunların bir şekilde bu şefe öbür
dünyada eşlik etmesi için bilerek kurban edildiklerini veya bu şefle olan
ilişkileri yüzünden aile mücadelesinde öldürüldüklerini belirtmektedir
(Sagona, 2006, s. 54-55). Soylu kişiler olabileceği gibi mezar içerisindeki şefin hizmetkârı olabileceğini de düşünmek gerekmektedir. Ayrıca taş
bloklar üzerinde yatan genç bireylerin hediyeleri ve mezar içine gömülen soyluya ait buluntuların da benzer nitelikte ve kalitede olması dikkate
değerdir (Frangipane, 2003, s. 20). Frangipane ve Marro’nun belirttiğine
göre mezarın içindeki birey ve kurban edilmiş dört bireyle birlikte bakır,
bakır-arsenik, bakır-gümüş, gümüş ve altından yapılma toplam 75 adet
eserin 65’i taş sanduka mezar içerisindeki erkek bireyle (T1), 10 adeti
ise taş sanduka üstündeki 2 kadın ve 2 erkekle (S150) olağanüstü buluntu grubunu içermektedir (Frangipane, 2003, s. 20; Marro, 2011, s. 297).
Bunların 7’si saf gümüşten, 28’i bakır-gümüş karışımı metalden yapılmıştır (Frangipane, Nocera, vd. 2001, s. 108).
Arslantepe’de kurban edilen insanların kaderiyle benzer sonu yaşayan,
en yakın tarihli (yaklaşık MÖ 2.800) mezarlara Siirt il sınırları içerisindeki Başur Höyük’te ulaşılmıştır. Buradaki taş sanduka mezarlardan birisi içerisine 3 kişinin gömüldüğü tespit edilirken mezar dışında yapılan
kazı çalışmalarında ise 7 genç bireye ait iskelet tespit edilmiştir. 10-20 yaş
arasında değişen bu gençlerin Arslantepe’de olduğu gibi erkek ve kız oldukları tespit edilmiştir. Çoklu gömünün uygulandığı mezar bir nevi insan
kurbanını yansıttığı belirtilmektedir. Mezar kapağının hemen dışındaki
kurban edilenlere ve büyük sanduka mezarın içerisindekilere eşlik etmesi için çeşitli şahsi süslemeleri olan eserler ve önemli miktarlarda mezar
mallarının bırakıldığı anlaşılmıştır (Resim. 4-5) (Sağlamtimur, 2017, s. 4,
Res. 5; Hassett ve Sağlamtimur, 2018, s. 640, 644, Figure. 8.).
2.1. Anadolu’nun çevre bölgelerinde tespit edilen insan kurbanı

Anadolu’da Arslantepe ve Başur’da tespit edilen krali kişiye kurban edilmiş genç insanlara ait benzer sahneler yakın kronoloji içerisinde komşu
coğrafyalarda da tespit edilmiştir. Bunlardan ilki Gürcistan’ın Kartli bölgesinin doğusunda yer alan Tsinor Zinor (Grup V) kurgan grubudur. 4 elit
bireyin bulunduğu 1 No.lu Kurganın mezar odası kapatıldıktan sonra mezar tavanının üstünde insanların kesinlikle kurban mezarına ait oldukları
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belirtilmektedir (Resim. 6a)5 (Dedabrashvili, 1979, s. 23). Arslantepe’de
uygulanan insan kurbanın izlerini yine Güney Kafkasya’da Bedeni kültürü (Gürcistan) içerisindeki mezarlarda aramak mümkündür. 5 No.lu kurgan mezarın çevresinde kurban edilmiş ikincil konumlarda bir kadın ve
bir genç bireye ait mezar tespit edilmiştir (Resim. 6b) (Sagona, 2004, s.
485, Figure. 10). Yakın kronoloji içerisinde insan kurbanına sahne olmuş
bir diğer yer Mezopotamya’da Ur kraliyet mezarlarıdır. MÖ III. binyıla (MÖ
2.600) tarihlenen mezarlıkta, elitler için insanların toplu olarak kurban
edilmeleriyle MÖ III. binyılın toplumsal dinamiğinin içinde yer edinen
inanç ve düşünce yapısı hakkında önemli bilgiler vermektedir (Resim. 7)
(Woolley ve Litt, 1934, s. 38; Baadsgaart, Monge, Cox ve Zettler, 2011, s. 28,
Fig. 1,4,6; Pearsall, 2008, s. 858). Kurban edilen 74 kişinin (Krali Mezar No.
1237) zehirlenerek ya da hançerlenerek öldürülmüş olabilecekleri belirtilmektedir (Wallenfels ve Sasson, 2000, s. 130; Black ve Green, 2003, s. 11).
3. İnsan Kurbanının Dinsel Mitolojiye Yansıması

Söz konusu arkeolojik kanıtlar insan kurbanının gerçekleştirildiğini doğrulamaktadır. Birçok kaynak insan kurbanının neden başlandığının bilinmediğine atıf yapmaktadır. Ancak bir nedeninin dini inanış olduğunu gösteren arkeolojik kanıtlara ulaşılmıştır. Arkeolojik kaynaklarda ilk grubu
erişkin kurbanı oluşturmaktadır. İran›ın Huzistan Eyaleti’ndeki Susa’da
Geç Uruk dönemine ait silindir mühür üzerinde rahip-kralın önünde erişkin erkeğin kurban edilme sahnesi yer almaktadır (Resim. 8a) (Dönmez,
2018, s. 372-373, Fig. 2). Benzer şekilde erişkin kurbanının Mezopotamya
dünyasında Eski Babil dönemine (MÖ 19-18. yy) kadar uzandığını görüyoruz. Bir başka silindir mühür üzerinde elleri arkadan bağlanmış erkeğin savaş tanrıçası İštar’ın önünde kurban edilişi sahnelenmiştir (Resim.
8b) (Dönmez, 2018, s. 393). .
adan önce, kalan Anadolu coğrafyasında da insan kurbanın MÖ II. binyılda
devam ettiğini Hititlerden günümüze kadar ulaşan tabletlerden çözümlemek mümkündür. Bir tablette askeri seferlerde yenilgi olursa keçi, köpek
yavrusu ve süt domuzuyla beraber bir erkek esirin ikiye bölünecek şekilde kurban edilmesi buyrulmuştur. Söz konusu kurban töreninin ağaçtan
yapılmış bir kapı önünde gerçekleşmesi, sonrasında kapının önünde ve
arkasında bir ateşin yakılması, askerlerin bu iki ateş arasındaki kapıdan
geçerek nehre ulaşmaları ve orada üzerlerine su serpmeleri bir dizi ritüel
eşliğinde gerçekleştiğini göstermektedir (Gourney, 2001, s. 129-130; Erbaş, 2013, s. 123-124; Demirdağ, 2017, s. 77-78).
İkinci grubu çocuk kurbanı oluşturmaktadır. İlkel toplulukların bazılarında “hak kurbanı” adı altında ilk doğan çocukların kurban edilmesi gelene5

Tablo. LXIV, LXV.
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ği bulunmaktaydı. Çünkü ilk doğan çocuk tanrıya aitti (Armutak, 2004, s.
170-171). Kuzey Suriye’de Tell Mardikh/Ebla’da insanın kurban edildiğini kanıtlayan kafatasına ve ayrıca çocuğun kurban edildiğini sahneleyen
İštar siteline (MÖ 1.800) ulaşılmıştır (Resim. 9) (Nigro, 1998, Fig. 12;
Dönmez, 2018, Fig. 4). Çocuk kurbanına dair veriler daha sonra Babillere
kadar uzanır. MÖ 17-16. yy’lara tarihlenen silindir mühürlerden birinde
(Resim. 10a) ve Susa’da ele geçmiş bir başka mühürde (Resim. 10b) çocukların tanrı ve tanrıçalar için kurban edilme sahneleri yer almaktadır
(Demirdağ, 2017, s. 72-73; 85-86, Şekil.2-3).
Tanrı ve tanrıçalar için uygulanan çocuk kurbanına ilişkin kaynaklar bizi
Yunan kültürüne kadar götürmektedir. Troia Savaşı’nda Tanrılar, rüzgâr
vermek için Agamamnon’un kızı İphigeneia’yı kurban etmesini isterler.
İphigeneia kurban edilir ya da Artemis’in kıza acımasıyla onu havalara
kaldır ve kurban edilmesi için bıçağın altına geyik koyar. Sonrasında yelkenleri dolan Akhalar Anadolu’ya geçerler (Margalit, 1986, s. 65; Erhat
1996, s. 161; Bayladı, 1996, s. 55; Kennedy, 1998, s. 176; Boardman, 2008,
s. 15; West, 1990, s. 305, 306). Agamamnon’un kızı İphigeneia’yı kurban
etmesinde olduğu gibi, çocukları kurban etmenin belirli projelerde başarının güvence altına alınmasına hizmet ettiğine inanılmıştır (Resim.
11a)6. Örneğin Helen’i Memphis’te bulan Menelaos, Heleni yanına alarak
geri dönmek ister fakat rüzgâr engel olur. Bunun üzerine Menelaos iki
Mısırlı çocuğu kurban eder (Herodotos, 1973, s. 172-173). Thesus ve Minotor’un öyküsünde gençleri kontrol etmek, siyasi huzursuzluğu önlemek
için 7 genç çocuğun ve 7 genç bakire kızın kurban edilmesi; Perslerin kralı
olan Kyros Sardes’i zapt ettikten sonra, Lidya’nın kralı Kroisos ile birlikte
sağına ve soluna 7’şer adet çocukla birlikte tanrılara kurban ettirmesi trajik biçimde benzer anlatılardır (Herodotos, 1973, s. 69-70).
İnsanın kurban edilmesi Semavi dinlerde de benzer örneklerle kendini
gösterir. Dinsel mitolojide ilk çocuk kurbanı Hz. Adem’in oğulları ile başlar
ve İsrail Oğulları ile devam eder. İsrailliler, mukaddes kitaba göre (Ezek
23:39/2 Krallar 17:14-17). Pragmatik yarar için çocuk kurbanlarına yönelmişlerdir (Tatlock, 2013, s. 3330). Tevrat’ta ilk doğan oğlanın tanrıya
kurban edilmesini; Bütün ilk doğanları, İsrail Oğulları arasında insanda ve
hayvanda bütün rahmi açanları benim için takdis et, o benimdir7 (Levililer,
6
7
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Roma’da tehlikenin önlenmesi maksadıyla ilkbahar aylarında “ver sacrum” geleneğine
bağlı kalınarak hayvanlar dışında insanların doğan ilk yavruları tanrılara kurban edilirdi. Roma Senatosunun MÖ 97 yılında yasaklayana kadar bu uygulama devam ettirilmiştir bknz. Feyizli, 1988, s. 70; Armutak, 2004, s. 177.
Bu toplumda insan kurbanın karşı ilk tepkiler İ.Ö VIII yüzyıl Amos, İşeya, İ.Ö. 750 yılına doğru Hoşea’dan geldiği bilinmektedir. İnsanların Molek’e çocuklarını kurban olarak sunmasını yasaklayan Tanrı Musa’ya şöyle der: “İsrail halkına de ki, İsrailliler’den ya da aranızda yaşayan yabancılardan kim çocuklarından birini ilah Molek’e sunarsa, kesinlikle öldürülecek.
Ülke halkı onu taşlayacak” bknz. Tevrat, Amos 5/21-27. İşeya 1/11-17; Hoşea 6/6, 14/2.

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

bab. 27 /27; Çıkıs, bab. 23 / 28-31) buyruğundan anlamak mümkündür.
Kurban olayı Tevra’ta olduğu gibi Kuran’da aynı kişiye, İbrahim’e bağlanır.
Her iki kutsal kitapta da Tanrı, İbrahim’e kendisine olan bağlılığını sınamak
için oğlunu kurban etmesini söyler. Bu evlat Tevrat’a göre İshak, Kuran’a
göre İsmail’dir (Resim. 11b)8. Çocuk kurbanı yalnızca Kenan toplumunun
geleneği değildir aynı zamanda birçok eski çağ toplumunun derinliklerinde de gömülüdür. Arkeolojik kaynaklar Kenanlılar ve İbraniler dışında
Kartacalılar, Etrüskler, Fenikeliler, Spartalılar, Atinalıların çocuk kurbanı
gerçekleştirmiş olduklarını göstermektedir (Tatlock, 2013, s. 3333).
4. Genel Değerlendirme ve Sonuç

Başlangıçta insan evladı ritüel uygulamalar çerçevesinde bitki gibi zararsız şeyleri ateşe, suya sunuyor olmalıydı. Ritüel uygulamalar zamanla
değişime uğramasıyla bazı toplumlarda kurbanın yerini hayvanla birlikte
insanın aldığını görüyoruz. Ancak yine zamanla toplumun yaşayışında bireylerin yaşam güvencesinin teminatını sağlayan kuralların baskın hale
gelmesiyle insanların kurban edilmesine yönelik uygulamalar terk edilmiştir. Prehistorik topluluklarda uygulanan insan kurbanının yerini insan uzvunun kurbanına9 ve hayvan kurbanına bırakmıştır10. İnsan yerine
hayvanların kurban olarak sunulduğu erken dönemlerde kurban edilen
hayvanın tamamının yakılarak sunulma geleneğinin olduğunu görüyoruz.
İnsan yerine hayvanlara atfedilen söz konusu kutsal uygulama insan evladının besin zincirini olumsuz yönde etkilediği için zamanla hediye kurban
uygulamasına yönelme gerçekleşmiştir (Erginer, 1997, s. 23).
8

Kuran-ı Kerim-Saffat: 101-107; Eski Ahit, Tekvin Bap 22/ 1-12; Tevrat’a göre: Tanrı İbrahim’den oğlunu alıp Moriah diyarın götürüp orada tanrı için kurban etmesini ister. Tanrı isteği üzerine İbrahim oğlunu alır tanrının buyurduğu kurban için hazırlıklar yapar.
Tanrı İbrahim’in oğlunu kurban edebileceğini anladığında gökten bir kurban gönderir
ve oğlunun yerine onu kurban etmesini ister. Daha sonra benzer öykü Kuran’da da tekrarlanıyor bknz. Kitabı Mukaddes, Eski Ahit, Tevkin Bap 22/1-13; Arslan, 1991, s. 11-12
9 Örneğin Kybele (Frig) için her yıl bahar aylarında düzenlenen şenliklerde penisin kesilerek kurban edilirdi bknz. Erginer, 1997, s. 23-24; Frazer, 2004, s. 288; Roller, 2004, s.
245; Hançeroğlu, 2011, s. 562; Önceleri insanın kafası kesilerek kurban edilirken sonraları bunun cinsel organ kurbanına döndüğüne inanılmaktadır bknz. Eliade, 2015, s. 336.
10 Sümerli rahiplerin vaazlarında “Koyun, insanlığın vekilidir; insan yaşamı için bir koyun verilmedir, insan kendi başı yerine bir koyun başı vermelidir” yazdığı belirtilmektedir bknz. Erginer, 1997, s. 82; “Ašhella Töreni/Ritüeli” kral ve kraliçenin tanrılar
tarafından öldürülmesini önlemek adına düzenlenmektedir. Bu törende kral kendisi
yerine vekil olarak önce boğa getirir ve tanrıya kendisi yerine onu almasını söyleyerek
kurban eder. Sonra krallar gibi giydirilen sağlıklı bir tutsak sunağın önüne getirilir
ve tanrıya yine seslenilerek bu tutsak azad edilerek ülkesine gönderilir. Bu anlatılar
yöneticilerin aileleri ve tüm saray çalışanları ile birlikte gömülmelerinin ve insanların
kurban edilmeleri bir takım sosyal ve ekonomik problemlere neden olduğunu göstermektedir. Bu durum beraberinde önce çocuk ve hayvan kurbanını daha sonra hayvan
ve cansız nesne kurbanını getirmiş olmalı bknz. Dinçol, 1985, s. 1-40; Armutak, 2004,
s. 171; Demirdağ, 2017, s. 78-79, Şekil. 5; Dönmez, 2018, s. 381.
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Anadolu’da Neolitik dönemden itibaren Çayönü’nde izlerine ulaştığımız
insan kurbanı Kalkolitik dönemde Domuztepe’de sürdürülmüştür. MÖ III.
binyılda Anadolu’nun doğu yarısında ve yakın çevresinde görülen elitler
için insanların tekli ya da çoklu halde kurban edilmeleri toplumların bir
takım benzer inanç ve düşünce yapısına sahip olduklarını göstermesi
açısından önemlidir. Bu gelenek aslında hem Doğu Anadolu, hem Kafkasya hem de Mezopotamya coğrafyaları için oldukça sıra dışıdır (Pearsall,
2008, s. 858). MÖ III. binyılda Arslantepe’de görülen kurban töreninde
olduğu gibi benzer kaderi paylaşan kişilerin gömüldüğü mezara Başur’da
da ulaşılmıştır. Arslantepe ile yakın kronolojiyi paylaşan Başur mezarındaki iskeletler üzerinde yapılan incelemelerde Arslantepe’de olduğu gibi
travma izlerine rastlanmıştır (Hassett ve Sağlamtimur, 2018, s. 640-650).
Kralı elit aileden bir bireyin ölümünden sonra beraberinde kurban edilerek gömülen kişilerin öteki dünyada efendisinde eşlik etmeleri, hizmet
etmeleri amacıyla gömüldükleri söylenebilir (Woolley ve Litt, 1934, s. 38;
Baadsgaart, Monge, Cox ve Zettler, 2011, s. 28). Ayrıca elitlerin mezarlarında çokça eser ele geçmişken insan kurbanını gösteren mezarlar içerisindeki eserlerin daha mütevazi olması alt seviden insanlar olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir (Sagona, 2004, s. 485).
MÖ III. binyılda Doğu Anadolu’da uygulandığını bildiğimiz bu uygulamanın yönü MÖ II. binyılda Orta Anadolu’da Hititlerde karşımıza çıkmaktadır. MÖ I. binyılda ise Doğu Anadolu’nun en güçlü devleti olan Urartularda
bu uygulamanın devam ettiği bazı metinlerden ve hayvan kemikleriyle
birlikte insan kemiklerinin de beraber ele geçmesinden anlıyoruz (Piotrovskii, 1959, s. 223-227). Semavi dinlerin (Yahudi, İslam) inançlarına
göre oğlunu kurban etmeye hazırlayan Hz. İbrahim ile kızı İphigeneia’yı
kurban edecek olan Agamemnon kurban şekli hazırlık ve de işlenen konunun aynı olduğu görülmektedir (Resim. 11). Hz. İbrahim’e gökten koç,
İphigeneia için ise bir geyik indirilmektedir11(Arslan, 1991, s. 12). Yine
Hitit metinlerinde hayvanlarla esir insanın kurban edilmiş bedenlerinin
ikiye ayrılarak karşılıklı dizilmeleri ve sonrasında ateş yakılma eylemi ve
iki ateş arasından geçme eyleminin benzeri Tekvin Bap 15’de kurban edilecek hayvanların ikiye bölünmelerini ve hayvanlar ile yakılan ateş arasından geçilme şeklinde tekrarlanmaktadır12. Bu da mitosların günümüze
kadar yansımalarının başka bir örneğidir.
11 Tevrat’ta ve Kuran’da kurban için koçu indiren Cebrail’dir. Bu ulak özelliği ile Yunan
mitolojisinde ulak tanrı görevini gören Hermes’e benzetmektedir. Eski Yunancada haberci tanrıya “Hermes Krioforos” yani “Koç Taşıyan Hermes” anlamındadır. Görüldüğü
gibi Hermes Tanrı’nın habercisi olmanın yanı sıra, yine melek Cebrail gibi bir koç taşıyordu bknz. Bayladı, 1996, s. 59.
12 Hz. İbrahim’e yapılması buyrulan bu emirler Hitit toplumunda uygulanan ritüel ile büyük benzerlik sergilemektedir.
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Resim. 1: Çayönü’nde hücrelerden birisi içerisinde zemin üzerine dizilen kafatasları
ve kafatasların önüne dizilmiş kollar ve bacaklara ait kemikler (Özdoğan, 2002, s. 71,
Fotoğraf: Çayönü).

Resim. 2: a. Domuztepe Halaf Dönemi (Erken Kalkolitik Çağ) Çukur Mezar (Mezar 148)
(Campbell ve Carter,1999, s. 286, Fig. 4); b. Domuztepe Erken Kalkolitik Çağ Ritüel
Depoziti (Carter ve Campbell, 2006, s. 321, Fig. 9); c. Domuztepe’nin Operasyon I
içerisindeki çoklu gömü (Carter ve Campbell, 2000, s. 141, Fig.4a-b).
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Resim. 3: a. Arslantepe’nin krali mezarının (T1) açılmadan önceki ilk hali (Marcella
Frangipane, 2001, s. 17, Fig. 12); b. Arslantepe’nin krali mezarı (T1) ve taş sanduka
üzerindeki bireylerin (S150) iskeletleri (Frangipane, Nocera, vd. 2001, s. 120, Fig. 1).

Resim. 4: Başur Höyük, 15 ve 17 No.lu mezarlar (Sağlamtimur, 2017, Res. 5).
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Resim. 5: Büyük sanduka mezarın önünde kurban edilen çocuklar ve içerisindekilere eşlik
etmesi için çeşitli şahsi süslemeleri olan eserler (Hassett ve Sağlamtimur, 2018, Figure. 8).

Resim. 6: a. Kakheti Tsinor Zinor Grubu I. No.lu kurgan (Dedabrashvili Sh.Sh, 1979, Tablo.
LXIV); b. Bedeni 5 No.lu Kurgan (Antonio Sagona, 2004, Figure. 10).
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Resim. 7: Ur Kral mezarları elit kişi ve kurban edilmiş insanlar (Baadsgaard, Monge, Cox
ve Zettler, 2011, Fig. 1, 4, 6).

Resim. 8: a. Susa MÖ III. binyıl kurban sahnesi (Dönmez, 2018, s. 372-373, Fig. 2); b. Eski
Babil dönemine ait silindir mühür baskısı üzerinde elleri arkadan bağlanmış asinin savaş
tanrıçası önünde kurban edilişi (Dönmez, 2018, s. 393, Fig. 8).
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Resim. 9: Ebla’da bulunan İštar Siteli D4 nolu sahne (M.Ö. 1800) üzerinde çocuk kurbanı
tasviri (Nigro, 1998, Fig. 12).
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Resim. 10a: Mühür üzerinde tasvir edilmiş, Tanrı Shamash’a çocuk kurbanı (Demirdağ, 2017:
85, Şekil. 2); b. Tanrı Shamash’a çocuk kurban sunumu (Demirdağ, 2017, s. 86, Şekil. 3).

Resim. 11: a. Agamemnon kızı İphigeneia’nın kurban edilme sahnesi (LIMC I/2, Plt. 196,
no. 41; felsefeekibi.com/mitoloji/agamemnon.html; b. Hz. İbrahim oğlu İsmail’i kurban
adama temsili resim (Arslan, 1991, s. 92, Resim. 22).
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MİTOLOJİDEN EGZİSTANSİYALİZME: SİSYPHOS’TAN
YABANCI’YA YAZGIYI YENİDEN YAZMAK
Zeynep ESENYEL1

Öz: Mitolojilerin, eski anlatılar olmalarıyla gerçek dışına ve hakiki olmayana gönderimde bulundukları kabul edilir. Mitos’un, logos olamayışı nedeniyle üzerine inşa
edilemediği o güvenilir zemin, gerçeğin ve hakikatin ne olduğuna dair bir varsayım
ve önyargı tarafından şekillenmemiş midir aslında? Ve bu önyargı, mitos’un köken
itibariyle gizli bilgilerin aydınlatılması anlamını da içerdiği, yine de bu gizli bilgilerin hakikat hakkında hiç de hakiki olmayan bir tarzda verildiği olgusunu gözden
kaçırmamıza neden olur çoğu zaman. Mitos’lardan olgusal gerçekliğe dair nesnel
verilerin çıkmaması, onlardan hayata ve hakikate dair anlamların da çıkmadığının
bir göstergesi değildir. Wittgenstein’ın da belirttiği gibi dil bir oyunsa eğer, bu mistik
oyunlardaki gizli bilgiler ancak onların doğruluğu ya da yanlışlığını sorgulamayı bıraktığımızda ve gönderimde bulundukları anlamlara odaklandığımızda gün yüzüne
çıkacaktır. Kuşkusuz Camus, Sisyphos mitini felsefesinin merkezine yerleştirmiş bir
düşünür olarak oyunun kurallarını anlayabilmiştir. Peki, nasıl olur da kaçınılmaz bir
yazgıyı yaşayan, kaderi aldatma çabaları sonuçsuz kalan ve Tanrılar tarafından cezalandırılmış olan bir suçlu, kaderini kendi yazan, yazgısız olduğu için de suçsuz olan
bir karakterle benzerlik sergileyebilir? Mitolojilerde karşımıza çıkan Tanrı bolluğuna bağlı olarak kaçınılmaz bir sonu yaşayan karakterler, irade özgürlüğünü merkeze
alan egzistansiyalizme ve özellikle de ateist oluşuyla ön plana çıkan Camus’ye nasıl
ilham verebilir? Saydığımız tüm bu özelliklerine rağmen mitolojilerin günümüzde
hala söyleyecek sözlerinin olması, yazgıdan varoluşa giden süreci anlamlandırmak
için oldukça önemlidir. Sisyphos mitinde aşılamayan kader, Camus için hayatın benim
sorularıma karşı yanıtsız kalışında gizlidir, yine de hayata karşı bu ‘yabancı’ tavır, kurban rolünü oynamak ile ona başkaldırmak arasındaki gelgitlerde kendini gösterirken,
Sisyphos’u da tıpkı Yabancı gibi absürd bir kahramana dönüştürür. Bu çalışmanın
amacı, mitlerin gerçekliğinin salt olgusallıklarında değil, gönderimde bulundukları
varoluşsal hakikatlerde aranması gerektiğine dair düşüncemizi Camus’nün Sisyphos
miti sembolizminde somutlaştırmaktır.
Anahtar Kelimeler: Sisyphos, mitos, Camus, absürd, varoluş
1

Dr. Öğr. Üyesi, Düzce Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türkiye.
zeynepzr@gmail.com
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FROM MYTHOLOGY TO EXISTENTIALISM:
REWRITING THE DESTINY FROM SISYPHUS TO THE
OUTSIDER

Abstract: As they are old stories, mythologies are considered to be referring to which
is unreal and untruth. In fact, isn’t the reliable ground that mythos cannot be built
upon, due to its lack of logos, shaped by the assumption and the prejudice of what
the real and the truth are? And this prejudice often makes us overlook the fact that
mythos, as its origin shows, includes the meaning of enlightening a secret knowledge about the truth and yet it is given in an untruth way. The absence of attaining
objective data about the factual reality from mythos does not indicate that it has no
meaning about life or truth. If the language is a play, as Wittgenstein points out, the
hidden information in these mystical games will only appear when we stop questioning whether it is correct or false and focusing on the meanings they are referring
to. Camus, as a thinker who concentrates on the myth of Sisyphus in his philosophy,
certainly is able to understand the principles of the game. But how can there be a
resemblance between a criminal who lives an inevitable destiny, whose attempts to
deceive the fate are inconclusive, and who is penalized by the Gods and a character
whose destiny is in his own hands, and whose fatelessness makes him innocent? How
can the characters in mythologies, who endure the inevitable ends due to the plenitude of Gods, inspire existentialism which focuses on freewill and especially Camus
as an atheist thinker? It is a significant fact that the mythologies still have words to
say today, in spite of all these features we have mentioned, in order to make sense of
the process which goes from fate to existence. The fate which could not be overcome
in the myth of Sisyphus is hidden in the unresponsiveness of life to my questions, yet
this ‘foreign’ attitude towards it, shows itself in the tension between playing the role
of being a victim or rebelling against it, and transforms Sisyphos into an absurd hero
just like ‘The Outsider’. The aim of this paper is to embody our idea that the reality of
the myths should not be sought in their pure factuality, but in the existential truths
which they refer to, by the symbolism of the myth of Sisyphus by Camus.
Keywords: Sisyphos, mythos, Camus, absurd, existence
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1. Giriş
‘Olmak ya da olmamak’ işte bütün mesele bu…
Shakespeare, Hamlet

Mitlerin salt birer masaldan ibaret olmaktan ziyade bir hakikatin ifşasını
içerdiği gerçeğine odaklanıldığında onların insanın, dünyayı ve kendi varoluşunu anlamlandırma çabasında büyük bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Mitler aslında bize akılla kavrayamayacağımız gerçeklikler hakkında örnekler sunar ve kurgusal kahramanlar aracılığıyla da olsa, soyut
kavramların bizler için somutlaşarak kavranılır hale gelmesini sağlar.
Mitlerin gerçeklik payının olmadığı düşüncesi gerçek veya hakiki olanın
ne olduğu sorusundan bağımsız değerlendirelemez. Aslında gerçeklikten
ya da hakikatten anladığımız şey de salt birer yorumdan ibarettir. Ve bu
yorumlar zaten onlara ilişkin önyargılarla kurulur. Bu noktadan hareketle
mitlerin doğaları itibariyle logosla ortak hiçbir noktalarının bulunmadığı
düşünülür. Oysa yaşama dair soruların yanıtlanmasında mitos da logos
kadar etkilidir. Çünkü insanların dünyaya angaje olmak için sadece akla
ve yasaya değil, anlama da ihtiyaçları vardır. Anlam Wittgenstein’ın da belirttiği gibi olguların salt birer resmi değil hem dilin hem de eylemlerin
gerçekleştirdiği çözülemez bütünler olan dil oyunlarının sonucudur.2 Dilin esas görevi sadece olguları betimlemek değildir.
Mit ve logos arasındaki karşıtlık, ‘nesnel’ olarak anlaşılan bir ‘doğruluk’
iddiasından kaynaklanır. Oysa günlük yaşantımızda yargılarımızı onların
doğruluk değerine göre değil, dil oyunlarına göre değerlendiririz. Mitler
dünyayı nasıl algıladığımızı ve nasıl yaşamamız gerektiği sorusuna verdiğimiz yanıtları etkiler. Doğruluğunu olgulara mütekabiliyetinde bulan
bilimler bu noktada sessiz kalırken, mitlerin söyleyecek sözleri vardır,
çünkü mitlere her zaman belirli bir ahlak eşlik eder.
Mit, bilim ve din arasında işlevsel bir analoji vardır; hepsi bir anlam yaratma aracıdır. O halde miti, diğer anlam üreten (Sinngebung) dinden ve
bilimden ayıran şey nedir? Öncelikle mit bilimin aksine teknik olarak bir
şeyi açıklama (erklären) çabasında değildir. Mitler, bilim tarzında açıklama getirmemesine rağmen bir şeyleri açık hale getirir, bu anlamda belirli
bir sosyal işleve sahiptirler. Mitler bizim için öyle olsa bile, anlatıldıkları
ilkel toplumlar için sadece bir hikâye değil, fakat yaşanmış bir gerçekliktir. Bu anlamda mitler basit hikayeler değil, daha ziyade kendisi mit olmayan kökenler hakkındaki hikayelerdir; bu bağlamda şeylerin ‘temelinde’
bulunurlar.3
2
3

Wittgenstein, L. (1976). Philosophical Investigations, Eng. trans, by G. E. M. Ascombe,
Oxford, Blackwell, 5e.
Bottici, C. (2007). A Philosophy of Political Myth, University of Florence and European
University Institutes, Cambridge University Press, Cambridge, New York, s. 122-3.
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Mitler bilimden farklıdır çünkü neden ve sonuçlar arasındaki soyut ilişkileri aramaktan çok, insan varlığının içinde yaşadığı dünyayı ‘temellendirmeye’ çalışırlar. Bu, bilimin ‘nasıl’ sorusuyla sınırlandığı için başaramayacağı bir görevdir.4 Wittgenstein’nın ifadesiyle bilimin problemi, dünyanın
‘neden’ var olduğu değil, ‘nasıl’ varolduğudur. Bu nedenle Wittgenstein
mümkün tüm bilimsel sorular yanıtlansa bile, yaşamın sorunlarının hala
dokunulmamış kalacağını söylerken haklıdır.5
2. Absürdün Doğuşu: Dünya Yaşamaya Değer mi?

Mutlak değerlerin, tanrının ya da rasyonel düşüncenin yardımı olmadan,
insanın rehbersiz kendi değerlerini yaratabilecek güce sahip olup olmadığı sorusu ‘olmak ya da olmamak’ meselesidir aslında. İnsan kendi varoluşunun anlamı, bir amacının olup olmadığı ve içinde yaşadığı dünya
üzerine düşünmeye başladığında, bu ikisi arasındaki boşluğu fark eder.
Akıl bu boşluğu doldurmak yerine ona yol açan şey olarak karşımıza çıkar. Varlığın en nihayetinde hiçliğe dönüşecek olması, yaşamın değerinin de olmadığı anlamına gelir. Madem ölümle birlikte tüm değerler son
bulacak, o halde hiç yaşamamak daha iyi değil midir? Camus için intihar,
yegâne felsefi problem olarak karşımıza çıkar.6 İnsanın, özünde anlamsız
olan bu dünyayı anlama çabası sonuçsuz kalmaya mahkûmdur. O halde
“ilk baştan yanıtlanması gereken soru yaşamın anlamıdır.”7 İntihar, açıklanamaz bir dünya karşısındaki yabancılık duygusundan kaynaklanır. Kötü
bir açıklama dahi olsa, açıklanmış bir dünya tanıdık, bildik bir dünyadır.
Dünyaya aşinalığın yitirilmesidir absürd.

4
5
6
7
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Kendini öldürmek, bir anlamda melodramlardaki gibi içindekini söylemektir. Yaşamın bizi aştığını ya da yaşamı anlamadığımızı söylemektir… yalnızca ‘çabalamaya değmez’ demektir kendini öldürmek. Yaşamak, hiçbir zaman kolay değildir
kuşkusuz. Birincisi; alışkanlık olan birçok nedenlerden dolayı, yaşamın buyurduklarını yapar dururuz. İsteyerek ölmek,
bu alışkanlığın gülünçlüğünün, yaşamak için hiçbir derin
neden bulunmadığının, her gün yinelenen bu çırpınmanın
anlamsızlığının, acı çekmenin yararsızlığının içgüdüyle de
olsa benimsenmiş olmasını gerektirir. Varlığı, yaşaması için
gerekli olan uykudan yoksun bırakan bu çok önemli duygu
nedir? Kötü nedenlerle de açıklansa açıklanabilen bir dünya,

A.g.e, 125.
Wittgenstein, L. (1961). Tractatus logico-philosophicus, Eng. Trans. D. F. Pears and B. F.
McGuinness, London, Routledge, vol. I, s. 73.
Camus, A. (1988). Sisyphos Söyleni, (Çev. Tahsin Yücel), Adam Yayınları, İstanbul, s. 13.
A.g.e., 14.
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dost bir dünyadır. Ama, tersine, birdenbire düşlerden, ışıklardan yoksun kalmış bir dünyada, kendini yabancı bulur insan.
Yitirilmiş bir yurdun anısından ya da adanmış bir toprağın
umudundan yoksun olduğu için, bu sürgünlük çaresizdir. İnsanla yaşamı, oyuncuyla dekoru arasındaki bu kopma, absürd
duygusunun ta kendisidir.8

Camus hayatın insana karşı kayıtsız kaldığını, yine de ölüme karşı gelmek gerektiğini söyler. Dünyada insanın varoluşu için referans alabileceği hiçbir verili değer, amaç ve anlam olmayışı, varoluşun absürd olduğu
gerçeğiyle yüzleşme zorunluluğu doğurur. Yaşamaya devam edebilmektir
absürd. Bu da bir başkaldırı felsefesi olarak karşımıza çıkar. İntihar etmek
ya da öte dünyaya inanmak yerine Camus absürdü yaşamanın gerektiğine
işaret eder. Yaşamak, absürdü yaşatmaktır. Yaşamın absürd oluşunun fark
edilmesi bir son değil, bir başlangıçtır. Bütün mesele her şeye rağmen olmak, var olmaktır.
Camus için absürd, insan gerçekliği perspektifinden dünyanın konumlandırılmasıdır. Dünya ve ben, varlık ve bilinç asla uzlaştırılamaz. İnsan için
dünya bilinmek ve kucaklanmak için vardır; fakat bilgi, yargı ve sevgi geçici yapılardır. İnsan haklılandırma isteyen bir varlıktır. Bu dünya kendine anlaşılır değildir. Söylenebilecek tek şey budur. Absürd sadece insana
değil, dünyaya da dayanır. İkisini birbirine bağlar, zira bunu sadece nefret
aracılığıyla gerçekleştirir.9 Hayatı, onun ötesinde yer alan bir başka düşünce uğrunda yaşamak, ona ihanetten başka bir şey değildir. Yaşama umudu,
yaşama aşkın bir kaynaktan değil, absürdün kendisinden gelmelidir.
Rasyonel olmayan yine de düzen ve neden aradığımız bir dünyada buluruz kendimizi. Varoluşun absürtlüğü tanınınca tüm nihai çözümler, vaatler, birlik, mutlak, evrensel akıl ve umutlar terk edilir. Absürd, umudun
zıttı olarak karşımıza çıkar.10 Absürdü deneyimlemenin farklı biçimleri
vardır. Absürdün ilk belirtisi basit kaygıdır. Günlük hayatın monotonluğu
içinde kaybolup giderken, absürdün yarattığı varoluş kaygısı bir anda bir
köşe başında tokat gibi çarpar insanın yüzüne. Yaşamın anlamsız olduğu
gerçeği bir kez insanın aklına düşünce dünya tepe taklak oluverir.
Absürdün ikinci belirtisi ise zamandır. Yaşamı içinde bulunduğumuz
zamanda değil de geleceğe doğru yaşarız. Geleceğe dair hayalini kurduğumuz bütün tasarılar dünyaya bir anlam ve amaç yüklemek için uydurulmuştur. Zira sonunda ölüm olduğu ve ölümden sonra hiçbir şeyin
A.g.e., 15-6.
Natanson, M. (1962). Literature, Philosophy, and the Social Sciences, Essays in Existentialism and Phenomenology, Springer Netherlands, s. 144.
10 Judaken, J. (2012). “Sisyphus’s Progeny: Existentialism in France”, Situating Existentialism, Ed. Jonathan Judaken&Robert Bernasconi, Columbia University Press, New York,
s. 102.—
8
9
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olmadığı düşüncesi, uğruna çaba sarf edilen her eylemi bir anda değersizleştirir. Bu noktadan sonra insan zamanın efendisi değil, yalnızca bir
kölesi olduğunu kavrar. Gelecek, kaçınılmaz sonu yalnızca erteleyen, tüm
şimdiyi hiçleyen bir düşmandır sadece.
Geleceğe dayanarak yaşarız; ‘yarın’, ‘ileride’, ‘iyi bir işim olunca’, ‘yaşlandıkça anlarsın’. Bu tutarsızlıklara hayran kalmamak elde değil; çünkü ne de olsa ölmek var işin içinde. Yine
bir gün gelir, insan otuz yaşında olduğunu görür ya da söyler.
Gençliğini belirtir böylece. Ama aynı anda, zamana göre yerini de belirtir. Zaman içinde yerini alır. Geçmesi gerektiğini
söylediği belli bir eğrinin belirli bir anındadır. Zamanın malıdır, içinin ürpertiyle dolması üzerine, en kötü düşmanı olarak
görür onu. Yarını istiyordu hep, bütün benliğinin bundan kaçınması gerekirken yarının gelmesini diliyordu. Etin bu başkaldırışı, absürd budur işte.11

Absürdün üçüncü belirtisi ise yabancılaşmadır. İnsan, kendisine karşı kayıtsız olmayan bir dünyada yaşama içgüdüsüyle ona aslında sahip olmadığı bir anlam yükler. Dünyada bulduğu her şeyi gerçekte ona yalnızca
kendisinin vermiş olduğunu fark ettiğinde yaşam gerçekte olduğu şey haline gelir; yaşam insan için kavranılmazdır. Kavrayamadığı bir dünyanın
kendisine karşı kayıtsızlığı insanı önce nesnelere, sonra diğer insanlara
ve nihayet kendi varlığına yabancılaştırır.
Ölümün bir anda gelebileceği ve onun ötesinde hiçbir şeyin olmadığının
kavranmasıyla tüm umutlar birer yanılsamaya dönüşür. Mutlak bir anlam yoksa, yaşamak için bir neden yoktur. Buna rağmen Camus yaşamak
gerektiğini düşünür. Yaşamı değerli kılan ölümden sonrası değil, ölüme
rağmen yaşamın kendisidir. “Camus için otantik varoluş, yenilemez bir
düşmana -zamanın akışına- karşı kazanılamayacak bir savaşı sürdürme
soyluluğudur.”12
3. Mitolojik Bir Kahramandan Absürd Bir Kahramana: Sisyphos

Camus için Sisyphos miti, absürdün keşfedilmesinin yarattığı varoluşsal
travmayı atlatabilmek adına mükemmel bir örnektir. Zeus’un kaçırdığı
Irmak tanrısı Asopus’un kızının kurtarılmasına yardım eden Sisyphos,
tanrısal sırları ifşa ettiği için cezalandırılır. Zira kendisini Hades’e götürmek üzere gelen Tanatos’u alt eder. Tanrılar bu durum karşısında bu kez
Ares’i gönderirler. Ares, Sisyphos’u Hades’e teslim eder. Ancak fanilerin
en kurnazıdır Sisyphos, ölüler diyarına gitmeden önce eşine kendisi için
11 Camus, Sisyphos Söyleni, 23.
12 Wicks, R. (2013). Modern French Philosophy, Oneworld Publications, England, s. 124.
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defin merasimi yapmamasını tembihler. Bu vasiyet üzerine defin yapılmaz. Sisyphos, eşini cezalandırmak ve bir cenaze merasimi tertip etmek
üzere birkaç günlüğüne yeryüzüne geri gönderilmesi için izin alır. Ancak
verdiği sözü yerine getirmez. Yıllar sonra Hermes tarafından ebedi cehenneme götürülerek her defasında aşağı yuvarlanmasına rağmen bir kayayı
dik bir tepenin üstüne sonsuza dek taşıma cezasına çarptırılır.
Sisyphos’un tanrısal düzene başkaldırarak ölümsüzlüğün peşinden koşmasının getirdiği sonuçlar Camus’nün absürd kavramında somutlaşır. Absürd, böylesi bir çabanın gerçekleştirilmesi için sunulabilecek bir reçete
değil, tam tersine ona teslim olmaya yönelik bir kabullenişin simgesidir.
Tıpkı Sisyphos’un kayası gibi absürd de bizim sırtımızdaki bir yüktür. Düşeceğini bile bile onu her defasında yeniden tepeye çıkarma gücünü bulabildiğimizde absürdü yaşamayı başarabiliriz. “Camus için, kişinin her zaman yükünün olması, bu yüklere karşı savaşının olması, kendinden daha
büyük bir güçe karşı direnme deneyimi, yaşamı yaşamaya değerli kılan
şeydir. Zamana karşı savaş kaydedilmeye mahkûmdur. Yine de savaşın
kendisi değerlidir.13
Sonsuza dek yaşayacak olan Sisyphos için ölüm gibi bir kurtuluş ümidi
yoktur. Yine de yaşamına son vermeyi seçmez Sisyphos. Her şeye rağmen
daha çok yaşamak gerektiğinin farkındadır. Sisyphos’un yarını yoktur,
absürd, onun ebedi bir döngü olan cezasında somutlaşmıştır. Geleceğe
amaç koymanın, yarın için yaşamanın nafile çabası ilgilendirmez Sisyphos’u. Cezasını bir gün affedebilecek bir tanrı ya da mutlu olacağı bir cennet yoktur. Yine de o mutludur. Sadece kendisiyle ve kayasıyla mutludur.
Mutlu oluşu onun yazgısını yeniden yazdığını, kaderine başkaldırdığını
gösterir.
Absürd insan evet der, çabası hiç dinmeyecektir artık. Kişisel bir yazgı varsa, üstün alınyazısı yoktur, hiç değilse tek bir
alınyazısı vardır, onu da kaçınılmaz bulur ve küçümser… Bundan böyle, efendisiz olan bu evren ona ne kısır görünür ne
de değersiz. Bu taşın ufacık parçalarının her biri, bu karanlık
dağın her madensel parıltısı, tek başına, bir dünya oluşturur.
Tepelere doğru tek başına didinmek bile bir insan yüreğini
doldurmaya yeter. Sisyphos’u mutlu olarak tasarlamak gerek.14

Kısır bir döngü içinde sonsuza dek kayayı tepeye çıkarıp yeniden aşağı
yuvarlanışını izlemek Sisyphos için ciddi bir ıstıraptır. Zira Sisyphos miti
bize acının, yaşamın büyük bir parçası olduğunu ve ona nasıl göğüs ge13 A.g.e, 137.
14 Camus, Sisyphos Söyleni, 135.
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rileceğini anlatır. Bu bağlamda Camus, Sisyphos mitinden bir başkaldırı
felsefesi çıkarmıştır. Varoluşun, aşkın bir amacının ve bu hayattaki acılarının öte dünyadaki ebedi bir mutluluğun aracı olmamasının yarattığı
yabancılaşma, Sisyphos’u absürd bir kahramana dönüştürür; o, aradığı
ölümsüzlüğü tam da onu araması nedeniyle çarptırıldığı cezada bulur.
Sisyphos cezasını kendi yazgısı haline getirerek çeker. Zira bu boyun eğiş,
Camus’nün özgürlüğün sınırlarını çizdiği anlamına gelir. Çünkü Camus
için esas mesele insanın sınırsız bir özgürlüğe sahip olduğunu değil, insanın varoluşa bir anlam verebilme özgürlüğüne sahip olduğunu göstermektir. Sisyphos da sınırlarından çıkamaz fakat cezanın kendisi için anlamını değiştirme gücünü bulur. Absürd kişi asla gerçekten özgür olmadığı
anlar. Aksine yaşamının bir amacı olduğuna inananlar bu amacın gereklerinin ve özgürlüğün esiri olurlar. Absürd insan Camus’ye göre kendi dışındakine başvurmadan yaşamasını, elindekiyle yetinmesini bilir. Özgürlüğünün mutlak olmayışı, başkaldırışının geleceksiz oluşu ve ölümsüzlüğün
peşini bırakması yaşamın salt burada olanla sınırlanmasıdır. Özgürlük,
hiçbir şeye sığınmadan yaşama özgürlüğü olarak karşımıza çıkar. Her gün
sonsuzca yeniden başlayan bu yaşamın değeri, mutluluğun ve özgürlüğün
kaynağı, tam da mücadelenin kendisidir.
4. Sisyphos’tan Yabancı’ya

İnsanın ölümlü olduğu olgusu, her ne kadar yaşamını insanlık adına faydalı işlerle geçirmiş olsa bile, tüm yaşamın en nihayetinde ölümle sonuçlanmak zorunda oluşundan dolayı aslında anlamsız ve boş olduğu fikrini
doğurur ve Sisyphos, Yabancı’da yansımasını bulur.
Meursault’nun annesinin ölümüne, kız arkadaşı Marie’ye, komşularına ve
hatta öldürdüğü adama karşı duyarsızken, dünyaya dair detaylı betimlemeler yapması şaşırtıcıdır. Camus’nün sosyal ilişkilerden ziyade, dünyayı
vurgulaması, dikkati insan yaşamının aşkın bir amacının olmadığı düşüncesine çekmek istemesindendir. Meursault’nun insanlarla etik ilişkiler
kurmaktan çok, havanın sıcaklığıyla, deniz ve rüzgârla ilgilenmesi, gerçekten varolanın sadece içinde bulunduğumuz an olduğunu gösterir.
Meursault gerçekten de bir yabancıdır, eylemleri için hiçbir neden gösteremez. Marie’yle evlenme kararının, Raymond’un tekliflerine evet demesinin, cinayet işlemesinin bile hiçbir nedeni yoktur. Olaylar sadece
rastlantısal bir şekilde gerçekleşirler. Zira Meursault’nun yargılandığı
mahkeme salonundaki jüri tam da absürdü bertaraf etme çabasının bir
örneğidir. Meursault’nun adam öldürme nedenini, annesinin ölümüne
karşı duyarsızlığında ararlar. Toplumsal yargıların bir dışavurumu olan
jüri, Meursault’nun eylemlerini mantıksal olarak açıklamaya çalışır. Olayların bir anlamı olmadığı düşüncesiyle yaşamak zor olduğu için insanlar
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irrasyonel olanı rasyonel olanla değiştirmeye çalışırlar. Yaşamın nihai bir
amacı olduğu düşüncesiyle Hristiyanlığı temsil eden papaz da absürtten
kurtulma umudunu sembolize eder.
…bütün heybetiyle ayağa kalktı ve son olarak, beni uyarıp
Tanrıya inanıp inanmadığımı sordu. “İnanmıyorum,” dedim.
Öfkeyle yerine oturdu. Bunun olamayacağını, herkesin, hatta,
yüz çevirenlerin bile ona inandıklarını söyledi. Onun inanışı
bu yoldaymış, bundan kuşkuya düşecek olursaymış, artık hayatının bir anlamı kalmazmış. “İster misin hayatının bir anlamı kalmasın?” diye bağırdı. Bu, benim bileceğim bir iş değildi.
Kendisine söyledim bunu. O masanın üzerinden haçı gözüme
sokarcasına uzatmış, çılgınlar gibi, “Ben Hıristıyanım, ben!”…
diye bağırıyordu.15

Sisyphos’u trajik bir kahraman haline getiren şey, kayayı tepeye çıkardığı
ama aşağı düşeceğini bilerek ona baktığı o bir anlık süredeki bilincidir.
Aynı durum Meursault için de geçerlidir, sonunda ölüm olduğu için yaşamın anlamsız olduğunu fark etmeye başlayan Meursault, yavaş yavaş absürd bilinci kazanır. Her insan gibi kendisinin de doğduğunu ve öleceğini,
bundan başka hiçbir şeyin bir önemi olmadığını anladığında huzura erer.
İster giyotinle ister yatağında yaşlılıktan ölsün arada hiçbir fark yoktur.
‘Ne yapalım’ diyordum, “ölmem kaçınılmazmış!” Başkalarından önce ölecektim, su götürür yanı yoktu bunun. Ama herkes bilir ki, hayat yaşamaya değmez. Aslına bakarsanız, ihsan
ha otuzunda ölmüş ha yetmişinde, pek önemli değildi… Şimdi de olsa, yirmi yıl sonra da olsa yine bendim ölecek olan…
Değil mi ki insan ölecekti, öyleyse bunun ne zaman ve nasıl
olacağı pek önemli değildi.16

Meursault’nun sonu da, Sisyphos mitindeki aynı notla kapanır. Giyotine
mahkûm edilmesine rağmen Meursault da mutlu olduğunu söyler. Mutluluk ve absürd birbirlerini tamamlarlar. Absürd, yazgıyı kişinin kendi ellerine verir. Sisyphos’un kayayı kendi nesnesi haline getirmesi gibi Meursault da yazgısını sahiplenir. Yaşam, aşkın bir anlamdan yoksun olduğu
ölçüde daha iyi yaşanabilir.
Sanki bu büyük öfke beni kötülüklerden arındırmış, umuttan kurtarmıştı, işaretler ve yıldızlarla yüklü olan bu gecede,
kendimi ilk kez olarak, dünyanın tatlı kayıtsızlığına açıyordum. Dünyayı kendime bu kadar eş, bu kadar kardeş bulunca,

15 Camus, A. (2003). Yabancı, (Çev. Vedat Günyol), Can Yayınları, İstanul, s. 68.
16 A.g.e., 108.
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anladım ki, eskiden mutluluğa ermişim. Hatta hâlâ da mutluydum. Her şey tamam olsun, kendimi pek yalnız hissetmeyeyim diye, benim için artık, idam günümde bir sürü seyirci
bulunmasını ve beni nefret çığlıklarıyla karşılamalarını dilemekten başka bir şey kalmıyordu.17

5. Sonuç

Mitler olguları değil, belirli bir öneme sahip olan olayları betimlerler ve
bunu sembolik bir şekilde gerçekleştirirler. Sembollerin olgusal alanda
karşılıkları olabilir de olmayabilir de. Eğer yoksa bu, onlardan dünyaya
ve yaşama dair anlamların çıkarılamayacağını göstermez. Mitler de bilim,
sanat veya felsefe gibi birer anlamlandırma çabasıdır. Yaratıcı düşünmemizi, yorumlamamızı, sorgulamamızı ve değerlendirmemizi sağlayan çok
güçlü anlatılardır. Mitlerin gerçeklik veya rasyonalite ile örtüşmüyor olmaları, onlarla bağdaşmaz oldukları anlamına gelmemektedir.
Mitlerin değerini kavrayabilmek için onlara fenomenolojik bakışla yaklaşabiliriz. İdelerin, nesneleri temsil etmesi gibi mitler de bazı şeyleri temsil
ederler. Epokhe ile dünyanın bu temsillerinin ‘kendinde’ olarak dünyaya
uyup uymadığı sorusunu nasıl dışlıyor ve bilincimizin dünyayla ilişkisine
odaklanıyorsak, aynı tavrı mitlere karşı da uygulayabiliriz. Gerçeklik dediğimiz şey varsayımlarla belirlendiği için, mitlerin gerçek olmadıklarını
söylemeden önce gerçeklik sorusunu askıya almayı deneyebiliriz. Husserl’in, şeylerin kendilerine geri dönüş çağrısını, mitlerin kendilerine geri
dönüş olarak okumak onların başarısını görebilmek için faydalı olacaktır.
Mitler birer performanstır ve onların temel başarısı bir şeyi adlandırmalarında gizlidir. Bir mit her zaman “…’nın miti”dir. Bir şeyi ‘kavranılır’ hale
getirmek ancak ona bir isim vermekle mümkündür. Bir şeyi adlandırmak,
‘bu nedir?’ sorusunun ilk yanıtıdır. Bir şey ancak bu şekilde bir hikâyenin
konusu haline getirilebilir. İsim takmak sadece hikâyeyi olası kılmaz, aynı
zamanda bilinmezi adlandırma, bilinmeze hükmetmedir de.18 Sisyphos
miti de bu anlamda var olmanın ne anlama geldiği sorusunun yanıtıdır.
Mitler de diğer bütün insan başarılarının yaptığı gibi bu sorunun tek bir
yanıtının olmadığını gösterirler. Bu bağlamda mitos da logosa hizmet
eder.

17 Camus, Yabancı, 116.
18 Bottici, A Philosophy of Political Myth, 116.
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Öz: “Hegel’in Antigonesi” şeklinde yaptığımız vurgu günümüz filozoflarının Antigone’u ele alışlarında mitolojiye ya da Sofokles’e dönmek yerine bazen doğrudan ama
mutlaka Hegel’in dolayımından geçerek bu söylenceyi yorumlamalarındandır. Hegel,
Antigone’un nereden geldiği bilinmeyen yasa uğruna devletin yasasına karşı çıkışına
değil, asıl sonrasında bundan suçluluk duymamasına ve eylemine devam etmesine
itirazda bulunur. Sonuçta Antigone bir sınır ihlali görmüş ve buna dur demek istemiştir. Aynı şekilde Kreon’da kendi koyduğu sınırların ihlaline karşı çıkmış ve onu cezalandırmıştır. Böylelikle iki taraf üzerinden karşıtlıklar kurulur ve her birinin temsil
ettikleri üzerinden kendi sınır alanları çizilir ve zamanla da bu çerçevelerin içi doldurulur. Bu sunum ile bu karşıtlıkların ötesinde Antigone’un trajedisini düşünmek ve
onu bir anti-kahraman değil de bir sınır-bekçisi olarak ele almak bize nasıl açılımlar
getirir sorusuna cevap aranacaktır.
Anahtar Kelimeler: Antigone, Hegel, yasa, sınır, ihlal
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REFLECTİNG UPON HEGEL’S ANTİGONE AS A BORDER
PATROL

Abstract: Philosophers today inevitably refer to Hegel in one way or another, when
addressing Antigone instead of turning to mythology or Sophocles. Hegel doesn’t criticize Antigone for rejecting to obey the groundless law, but for not feeling redemption
and continuing her actions. What Antigone’s experienced is a violation of boundaries
and she wanted to stop it. Similarly, Krean rejects violation of his boundaries and
punishes her. Opposed sides are established thusly, each draws their boundaries on
what they represent and within time, those frames got more meaning. This presentation aims to think beyond those opposite sides and reflect upon Antigone’s tragedy,
and seeks to answer the question “What might be the possible outcomes of regarding
Antigone as a border-patrol rather than an anti-hero?”
Keywords: Antigone, Hegel, law, boundary, delict
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1. Giriş
Antigone efsanesi üzerine yapılan çağdaş yorumların özellikle feminist teorisyenlerce yürütüldüğü, bu çalışmaların başkaldırı/muhalefet teması üzerine odaklandığı ve cinsiyet farklılığı, beden politikaları ile aile bağlarının iktidarla ilişkisine yoğunlaştıkları görülür.
Luce Irıgaray’in feminist yorumlarına Judith Butler, Antigone’nin İddiası ile itiraz eder ve kitabı boyunca Antigone’un feminizmi temsilinin güç
olduğunu deşifre etmeye çalışır. Jacques Lacan için Antigone hayali olan
ile sembolik olan arasında sınırdır, Seminerler’inde bu yönden yaklaşarak
onu çözümleme girişiminde bulunur. Emmanuel Levinas, Ölüm ve Zaman’
da Antigone’un adını anmadan ölüm teması üzerinden konuya eğilirken,
Jacques Derrida, Glas ‘da Antigone’un yaşadıklarını bir arzu çeşidi olarak
yorumlar. Slavoj Zizek ise Antigone’nin Üç Yaşamı’nda sadakat fikri ekseninde etik-siyaset ilişkisi içerisinde Antigone’u yeniden yazma girişiminde bulunur.
Antigone’a dair en kapsamlı incelemelerden olan Antigones’in yazarı
edebiyat eleştirmeni George Steiner ise şu soruyu sorar; Ödip kompleksi yerine Antigone çağımıza damgasını vursaydı, nasıl bir farkta yaşıyor
olurduk, diye. Devamında bizim aklımıza gelen soru ise şudur: Hikâyenin
baş kahramanları birbiriyle mücadele halinde bir kadın ve bir erkek olunca akla gelen gelmeyen tüm ikiliklerin pay edilmesi üzerinden bir karşı
karşıya kalış ve çatışma hali “nasıl bir farkta yaşıyor olurduk?” sorusuna
cevabı ne kadar anlamlı kılar. Bu yüzden karşıtlıklar üzerinden kurgulanmayan bir Antigone bize nasıl bir fark vadeder üzerinden bir okuma yapmaya çalışacağız.
2. Antigone’nin Sorgusu

Antigone Thebai tahtında oturan dayısı Kreon’un, isyan ettiği gerekçesi
ile kardeşi Polynekhes’in cesedinin gömülmesine izin vermeme/teşhir
etme şeklinde kestiği cezayı doğru bulmaz, verilen cezaya muhalefet ederek cesedi gömme ritüelini gerçekleştirir. Burada Antigone’un âdete/ alışkanlığa/ töreye ters bir yaptırımın ceza olarak kesilmesine isyanını görürüz: “O yasalar dün ya da bugün yürürlüğe girmedi, ezelden beri vardılar
ve kimse bilmiyor nereden geldiklerini. Hep var olduklarına göre de bir
ölümlünün emrinden korktum diye suç işleyemem tanrıların nezdinde”
(Sophokles, 2014, s.18).
Tinin Görüngübilimi’nde Sofokles’in Antigone’si ilk olarak, “Us” bahsinden
“Tin” bahsine geçişte karşımıza çıkar:
Vardırlar. Kökenlerini sorgular ve onları doğdukları noktaya sınırlarsam, o zaman onları aşmış olurum; çünkü bundan
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böyle ben evrenselimdir, onlar ise koşullu ve sınırlı. Eğer benim içgörümde onaylanmaları gerekiyorsa, o zaman onların
sarsılmaz kendinde-varlıklarını daha şimdiden yadsımış ve
onlara benim için belki gerçek, ama belki de gerçek olmayan
şeyler olarak bakmış olurum. Törel duyuş doğru olana sıkıca
sarılmakta ve onu kıpırdatmaktan ya da sarsmaktan ya da türetmekten bütünüyle kaçınmakta yatar […] Ama bunun mu
yoksa karşıt belirlenimin mi doğru olduğu kendinde ve kendi
için belirlidir; kendim için istediğim birini yasa yapabilir ya
da yine hiçbirini yapmayabilirim; ve onları sınamaya başlar
başlamaz törel olmayan bir yola girmiş olurum. Doğrunun
benim için kendinde ve kendi için olması yoluyla törel tözdeyimdir; ve bu töz böylece özbilincin özüdür; oysa bu özbilinç
tözün edimselliği ve dışvarlığıdır, onun kendisi ve istencidir
(Hegel, 1986, s. 266).

Hegel “Tin” bahsine böylelikle girer. Var olan nereden geldikleri bilinmeyen yasa aile yasası/ilahi yasadır. Kreon’un yasası ise insan yasası/devlet
yasasıdır. Antigone nereden geldiği bilinmeyen yasasının buyruğu ile hareket eder ve cesedi gömme işini ilkinde başaramayınca ikinci kez tekrarlar. Kreon suçunu itiraf etmesini isteyince “ben yaptım”, diyerek en ufak
bir pişmanlık duymadan yaptıklarını beyan eder, geri adım atmaz, dik durarak eylemini sahiplenir. Butler’a göre:
Antigone eylemini kabul eder elbette, ama bu kabulün sözel
formu suçu daha da ağırlaştırır. Antigone eylemi gerçekleştirmekle kalmamış, yaptığını söyleme cesareti de göstermiştir.
Dolayısıyla Antigone suçluluktan muzdarip etik bilincin örneği olamaz-suçluluğun ötesindedir o- suçunu, tıpkı ölümünü, mezarını, gelin odasını kucakladığı gibi kucaklar (Butler,
2007, s. 56).

Kreon hemen Antigone’u cezalandırır. Verilen ceza ise bir önceki cezanın tam
bir çaprazlanması ile yaşayanın bir nevi mezara gönderilmesini buyurur.
Diğerlerinin bakışına maruz kalması istenen ölü bedenin aksine, bu sefer
yaşayan kişinin diğerlerinin bakışından mahrum bırakılmasıdır cezanın
özü. Az bir yemekle mağaraya kapatılan Antigone’ un kendisine verilen
ölüm cezasına da muhalefet ettiğini ve kendi eliyle ölümünü gerçekleştirdiğini görürüz. İki durumda da devlet yasasına karşı çıkmış, ancak ikincisinde gerçekleştirdiği eylemiyle ilahi yasayı önceleyen ilk yaklaşımından
uzaklaşarak ilahi yasayı da çiğnemiştir. Ancak böylelikle Kreon’ un iktidarını tam anlamıyla hükümsüz kılmıştır.
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Antigone’un isyanının bu kadar büyük olmasının sebebi sınırı geçme ve
nereden meşruiyetini aldığı bilinmeyen erktir. Kadın eliyle gerçekleştirilen, ailenin görevi olan ölüsünü gömme, onu onurlandırma, “kan bağını
toprağın kucağı” ile evlendirme ritüelinin elinden alınması, kendi alanının sınırlarına yapılan müdahalenin farkına varması Antigone’u öfkelendirir. Ve Antigone’un bu ihlali sorgulayamadığında yaptığı ise ısrarını
sürdürmek ve son olarak da kendi sonuna ait kararın inisiyatifini eline
almaktır. Oysa ki Antigone da itiraf etmişti, kendi yasasının nereden geldiğini bilmediğini: Hangisiydi bana bunu yaptıran yasa? Ama kendi yasasını
haklı çıkaran ona göre ezelden beri içinde var olmaları idi ve bu yüzden
suçluluk duymuyordu, çünkü ona göre Kreon yasasını kendi icat etmişti
ve bunu sınır ihlaliyle gerçekleştirmişti.
Sebep olacağı zincirleme talihsizlikleri -oğlu Haimon ve eşi Eurydike’nin
intiharlarını- daha haber almadan suçluluk duymaya başlayan ise Kreon
olacaktır. Telafi etme girişiminde bulunacak, yeni yasa çıkararak bir önceki yasayı iptal etmeye çalışacak ve başarısız olacaktır. Hem de kâhin Teiresias içine düşeceği durumu bildirmesine rağmen:
Güneşin ateş arabası gökyüzünde birkaç tur atamadan, günahını yüklendiğin ölülerin kefareti olarak kendi kanından
birini yitireceksin. Yukarı dünyadan canlı bir bedeni yer altına gönderip haksız yere mezara kapatırken, bir ölüyü yer
altı tanrılarından esirgeyerek hiç saygı göstermeden burada
törensiz tutuyorsun (Sophokles, 2014, s. 42).

3. Verili Karşıtlıklar

Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri’nde şöyle söyler: “[Tanrıların yasası] Bu yasa, açıkça görülen yasanın, devlet yasasının, zıttı olarak tasavvur
edilir. Bu zıtlık en yüce ahlaki zıtlıktır ve dolayısıyla, en yüksek derecede
trajiktir. Adı geçen oyunda, bu zıtlık, kadın ve erkek tabiatlarının zıtlığında bireyselleşmiştir” (Hegel, 1991, s. 150).
Hegel’in görüşü kadın ve erkek tabiatlarının üzerinden zıtlığın katlandığıdır. Bir tarafta kadın olan, dişil yasanın taşıyıcısı bir figür Antigone, diğer
yanda erkek olan taraf, yasa koyucu eril figür Kreon. Dayı ve yeğendirler
aynı zamanda. Bu demektir ki Antigone’ye yapıştırılan ve de yakıştırılan
kanbağının savunucusu rolü aslında Kreon’u da kapsamaktadır, çünkü
hem ölen-Polynekhes ile Eteokles ve hem de ölecek olan-Antigone kendi yeğenleridir. Kanbağı tartışmaları ne kadar kadına atfedilse de aslında
devlet yasasını temsil eden Kreon da bu kanbağı ilişkilerine gömülü vaziyettedir. Buna rağmen pek çok karşıtlık bu iki isim üzerinden sıralanır:
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Antigone:

Kreon:

Aile yasası

Devlet yasası

Kadın

Dişil yasa
İlahi yasa

Tikel yasa

Gece yasası

Yeraltı yasası
Ölüm

Bireysel

Öğüt formunda

Kan bağını önceleyen (kim olduğu)
Ev içi/mahrem alan
Üstü kapalı olan

Bilinçli olmadan yaşanan

Erkek

Eril yasa

Beşerî yasa

Tümel yasa

Gündüz yasası
Yerüstü yasası
Yaşam

Evrensel

Buyruk formunda

Yurttaş olmayı önceleyen (eylemi)
Ev dışı/kamusal alan

Açıkça ortada, herkesçe bilinen
Aktüel olarak kendini var eden

Tüm bu karşıtlıklar kurulur ve iki yasa –Antigone’un kendini ait hissettiği
yasası ile Kreon’un kendi koyduğu yasası birbiri ile mücadeleye sokulur.
Önceden varolan uyumun yası tutulur. Hegel bu uyumun tesisini mümkün
kıldıklarını düşündüğü Antik Yunanı sever, çünkü herkesin doğru olanı
yapmasından tesis eden bir uyumu yakalamışlardır zamanında. Oysa ki
bu uyum için kimlerin dışarıda tutulduğu, yurttaş kabul edilmediği bilinen bir gerçektir. Buna rağmen “Grek dininde her şey çok açık ve duru
olarak, duyunun ve sezginin önünde bulunduğunu; bir öte-yan değil ama
dostça, sevecen bir şey, bir bu-yan olduğunu yazar” (Kılıçarslan, 2015, s.
98). Öbür yasaya/sonradan gelen yasaya karşı çıkış ise uyumu bozar. Sorgulama ile etik yaşamın doğallığı kalkar ve yasalar çatışır. Bir şey kendi bilincine vardığı anda sonuna da varmış olur. Yasalar ne zamanki kendi için
olmaya başlar o zaman sona varış sinyali duyulmaya başlanır. Antigone
da Hegel’in satırlarında kendinde olmaktan kendi için olmaya geçiş figürü
olarak yerini alır. Etik özne eyleminin üzerine düşünmeye, bir anlamda
bireyselleşmeye başlar. Hatta tragedyaların çıkışı da bu durumla ilişkilendirilir.2 Bireyle dünyanın karşı karşıya kalışının hikayesini anlatmaya
başlarlar. Tanrıların dağıtacağı adaletin insan eline bırakılmaya başlan2

Tragedyaların içerdiği insana ait çatışmaların, muğlaklık perspektifinden yorumlandığı, Antigone özelinde Hegel’in yorumlarına ve getirilen itirazlara dair özet bir okuma
için: Oğuz Arıcı, Muğlaklık ve Tragedya, Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, s. 147-163.
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dığı dünyanın tasviridirler. Yunan şehir devletlerinin çöküşünün, Roma
imparatorluğunun ayak sesleridir duyduğumuz.
4. Bir Sınır Bekçisi Olarak Antigone

Peki neden devlet, bu örnekte olduğu gibi aile yasasını temsil eden öbür
yasayı, kan bağını kendi için tehlike görür? “Devlet barış zamanında çalışarak, savaş zamanında çatışarak egemenlik kurmuş bir halk düzenidir.
Bireyler kendi için varlıklarının bilincine devlette varırlar, çünkü devletin
kendisinden sahip olduğu bilinç öyle bir güçtür ki herkes bundan yararlanır, herkes bu yasa tarafından tanınır” (Levinas, 2014, s. 97). Ama bu
güce rağmen aileler bütünden ayrılabilirler, çünkü kan bağı aynı zamanda
bir güç bağıdır da. Bu yüzden devlet, emniyeti kendi tesis eden olarak iktidarını kurmak ve korumak için bir anlamda “ölüm”ün efendi olduğunu
hissettirmelidir -Devlet için ölüm ve ölüm için devlet-. Bunun dışına çıkılmasına izin verilmeyen bir döngü işler. İşte Antigone bu döngüyü kıran
kişi olarak Kreon’u aciz bırakır. Çünkü aile etiğinin ilk buyruklarındandır
ölüsünü gömme işlemini gerçekleştirmek. Kreon en büyük hatasını verdiği ceza ile yapmıştır. Ama bir ölüye ceza vermek kolay olmadığından
onun bir anlamda ibret-i alem olmasını istemiştir. Antigone ise bu cezayı
bir had aşma olarak görür. Çünkü devlet, yaşayanlar üzerinde kurduğu
iktidarı ölüler üzerinden genişleterek Tanrıların işine ve de kendi (yani
kadının/ailenin) görev alanlarından birine -dünyaya getirme ve dünyadan uğurlamadan ikincisine- karışmıştır. İsyanı bunadır. Levinas’a göre
ailenin kendine has bir etiği vardır ve bu dünyevi ahlaklılıktan yola çıkarak yeraltıyla ilişkiye girer; bu da ölüleri gömmekle olur. “Vatandaş olmadan evrensel bir öze sahip birisi varsa o da ölüdür. Ailenin gölgeyle ilişkisi
açısından kendine özgü bir erdemi vardır. Ölülere karşı görev onları gömme görevidir ve ailenin kendine özgü erdemini bu gerçekleştirir. Gömme
eylemi ölü olanla bir ilişkidir, ceset olanla değil” (Levinas, 2014, s. 98).
Yapılacak cenaze merasimi ölüye bir saygıdır, ailenin kan bağı olduğu kişiye
görevidir, onu ataların yurduna uğurlamadır. Zeynep Direk’in ifadesiyle;
Cenazeyi gömme görevinin kadının olması, sittlichkeit içinde
onun tinle ilişkisinin ne olduğunu görmek bakımından bir
önemi vardır. Ölen erkek, erkekliğinin ve yaşamının olumsallığını, varlığının dünyaya savrulmuşluğunu, kendisinde
tikel olan ve öyle olduğu dışında bir şey söylenemeyecek,
karar verilemeyecek olgusal herşeyi geride bırakır ve yalın
evrenselde huzura kavuşur. Kadının bu geçiş içindeki rolü,
erkeğin yaşamının tikel, olumsal, savrulmuş görünümünü
toparlamak, onu onurlandırıp, tinsel olana kaldırmaktır (Aufhebung). Erkek bu sayede kendi bilincine sahip özün evren-
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selliğinde istirahat edebilecektir. Bu kaldırma olmasaydı, yaşam sona erdiğinde ölüm tam manasıyla bir yokoluş olacaktı.
Yokolmayan, hareket eden, dilden dile üreyerek, hafızadan
hafızaya aktarılarak devam eden anlam, yani tinsel yaşam bu
onurlandırmayla başlar. Olumsallıklara, savrulmuşluklara,
karar verilemezliklere indirgenemeyen “saf hakikat” böylece
yeniden kurulur. Doğal ölümle birlikte artık yokolan bireysel
zihin, onun kendi kendisiyle ilişki kuran özbilincidir. Onurlandırılan birey evrensel özün kendi bilincinin parçası olarak
yokolmaz, ölümsüzlüğe intikal eder” (Direk, 2014).

Kadın olma itibarıyla yaşama getirmede olduğu gibi ölümlülükten ölümsüzlüğe geçiş için de bir sınır konumdadır Antigone. Vatandaşlığı öncelese bu konumundan uzaklaşacaktır. Ama diğer yandan iki taraf da birbirini gereksinir. Frederic Jameson Hegel Varyasyonları’nda “Antigone Ya da
Birin İki Olması” başlıklı bölümde bir karşıtlık var gibi görülse de aslında
“bu larvamsı güçlerin her biri diğerini vücuda getirir ve karşıtının ayrıksılığını güçlendirir: İlahi yasa olmaksızın insani yasa, insani yasa olmaksızın
ilahi yasa mümkün değildir” (Jameson, 2016, s.101), diyerek iki tarafın
birbirini tamamlamasına dikkat çeker. İki biri oluşturur. Ve Hegel’in Antigone hayranlığını da Sofokles’in karşıtlığın her iki boyutunu tek bir aileye oturtmasında bulur. “Bu durumda şunu da söyleyebiliriz ki bütünün
kendisine içsel olan olumsuzluk ya da kendisini bölme hareketi, sistemin
bir kusuru değil tam tersine sistemin hakiki bütünselliğinin gereğidir. Bu
da bizi Hegelci sistemin dairesel yapısına götürür ki Hegelci anlamı ile tin
tam da bu hareketin kendisidir” (Özcangiller, 2017, s. 118).
Sonuç

Antigone’un anlam dünyasının gittikçe nasıl genişlediğini görüyoruz. Bu
yol alışımız hala Hegel’ den kopmadan gerçekleşmekte. Bu genişlemenin
bir sebebi de Jameson’un işaret ettiği gibi Hegel’in bu trajedide gördüğü
zenginlik. Hegel Estetik’inde Antigone’u kendi türü içinde en muhteşem
sanat eseri ilan eder. Sanki trajedinin yapısı ile Hegel’in metodolojisi tam
bir uyum içindedir. Hegel’in felsefesi nasıl “…düşünme aktivitesiyle, bilincin fenomenolojisi ile ilgilenir, okuru da aktif biçimde düşünmeye çağırır”,
“…dili tahayyül edilebilir en yüksek kendinin bilinci düzeyinde kullanır”,
“…dolaysız tecrübe edilen tecrübeye, yani fenomenolojik tecrübeye bakar” (Wheeler, 2011, s. 58), tüm bu özellikler trajedi de mündemiçtir. Akıl
karışıklıklarını, çatışmaları, bölünmeleri seven, ayrımlar üzerinden yürüyen bir filozof için okurundan beklediği de sorgulama nosyonunu onlara
aktarmaktır. Aynı Antigone’un yaptığı gibi. Onun muhalefeti, sorgulamasının tezahürüdür.
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Yalnız bu muhalefet tarzında Butler’ın dikkatini çeken bir taraf vardır, bu
da Antigone’un kullandığı dildir:
Birer eylem gibi görülen sözleri egemen iktidarın diliyle çaprazlama bir ilişki içerisindedir hem bu dilde hem de bu dile
karşı konuşur, aynı anda hem emir verir hem de emre başkaldırır, tam da egemen iktidara karşı çıktığı ve o çerçeveden
dışlandığı anda egemenliğin diline yerleşir. Antigone’nin iddiasını devletin dışında ortaya koyamadığını düşündürür bu,
ama ortaya koymak istediği iddia devlet tarafından tam olarak özümsenemez de (Butler, 2007, s.44).

Aslında bu şekilde iddialı düşünülebilir mi Antigone’un yaptıkları. O eyleminin ikisini de gizli gerçekleştirir. Kreon görmezden gelebilecekken
gelmez. Cesedin üzerine atılan üç-beş avuç toprak tüm simgeselliği ile
Kreon’un karşısına dikilir. Oysa ki Antigone’un eylemi tikel bir edimle
sınırlıdır ve tamamen bireyseldir. Ama bu bireysel eylemi nereden geldiği bilinmeyen bir yasaya eklemlenmek içindir. Kendini bir devamlılığa
eklerken fiilini tekrarlar. İşte bu yüzden Antigone bir sınır-bekçisidir. Bu
edimini gerçekleştirmezse devamlılık kesintiye uğrayacaktır. Bu yüzden
Onu iki taraftan biri olarak okumak yanlış olur. Zaten taraflar arasında
kazanan yoktur. İki tarafın haklılığı ya da haksızlığı üzerinden söylem işlemez. Antigone ben haklıyım demez, geçilen eşiğe işaret eder sadece. O
bize insanın yaşayacağı ikilemlerin örneğini sunar. İkilemlerle karşılaşmamızda yararı gözetmek yerine-ki sonuçta hayatta kalacaktı, sınır aşımlarına dikkati çekmek ister.
Antigone’un muhalefetini bu yönden okumalıdır. Ne kadar arzu edilse de
muhalefet biçimleri her defasında Butler’ın dediği gibi nefret ettiği iktidarın şiddet dilini kullanmanın dışında bir yol bulamamaktadır. Bulsa da
o şiddet ortamının içinde kısa bir ömür sürebilmektedir. Ya da muhalefet
etmenin dayanılmaz romantikliği içinde kendi üzerine kapanmaktadır.
Haklılık haksızlık çekişmeleri arasında taraflar olabildiğince birbirinden
uzağa savrulmaktadır. Antigone’u farklı kılan, haklılık zemininden konuşmaması, bugünün muhalefet biçimlerine uymaması, farklı farklı muhalefet biçimleri sergilediği söylenebilse de hem söyleminde hem ediminde
hem de inancında tutarlı olması, muhalefet etmek için muhalefet etmemesidir.
Önce sadece gömme eylemini gerçekleştirir ki bu gözlerden ırak bir eylemdir, belki Kreon’un ilk aşamada ruhu bile duymayacaktı. Sonra kız
kardeşi İsmene’yi eylemine ortak kılmak ister, güvendiği birinin yanında
olması hem de aynı kan bağını taşımalarından dolayı önemlidir çünkü.
Daha sonra ikinci kez eylemini yine gözlerden ırak gerçekleştirmek iste958
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diğinde bu sefer cesedin başına dikilen askerlere yakalanır. Suçunu itiraf
etmesi istendiğinde ise tek söylediği “ben yaptım” cümlesidir. Bunun eril
bir cümle olarak addedilmesi ise düşündürücüdür. Çünkü kadın tarafına
düşen ağlayıp, sızlanması, af dilemesi olsa gerektir. Ama istenen eylemi
yapıp yapmadığı sorusuna cevap vermek olunca yaptığı dürüst davranmaktır, erkekçe davranmak değil. Suçlu yakalanmıştır, Kreon için her şey
yolunda giderken bu sefer kendisine kesilen cezayı, kendi yaşamına son
vererek hükümsüz kılar.
Anti-kahraman diye adlandırılan Antigone’a yakışan aslında bir sınır-bekçisi olması. Sınır bekçiliği beriki veya öteki tarafta olmayan olarak onu
ortada kılar. Mesele karşıtlıklar kurup Antigone’u bir kutba yerleştirmeye
çalışmakta düğümleniyor sanki. Nasıl ölüm ve yaşamı kendisi ayrı kutuplara yerleştirmeden ölümü de yaşam kadar rahat buyur eder hayatına,
aynı şekilde belki de yapılması gereken tarafları ortadan kaldırmaktır. İki
çerçeve çizip içlerini doldurmak ve sınırları kapatmak yerine çerçeveleri
sorgulamaktan geçecek bir tavırdır gereken. Ama bu eşik temsiline Hegel’in tavrı olumsuzdu, evet bir diğer merhaleye atlamak için bir uğraktı,
eylemin tinin hareketini tetikleyici bir anlamı vardı onun gözünde belki,
ama onunkisi Aufhebung (aşma) olmayan bir geçiştir. “Etik düzen (sittlichkeit) ortaya çıktığında Antigone hiç muhafaza edilmeden aşılır” (Butler,
2007, s.16).
Bir anlamda aile olamayan Antigone, aktarım krizini de sorunsallaştırmaktadır. Nasıl ki “Walter Benjamin çağının sorununu aktarım krizi olarak belirler. Aktarım krizi, dolaysız yaşanmışlığın (Erlebnis) lehine aktarılan deneyimin (Erfahrung) çökmesiyle ortaya çıkmıştır” (Kalaycı, 2014,
s. 199). Hegel için ise Erfahrung, özne ile nesnenin biribirinden koparılamaz ve sürekli ilişikliliğine işaret eder. Özne ile nesnenin “Doğa ile zihnin
bilinen varlıkta birbirine entegrasyonudur” (Wheeler, 2011, s.68).
Entegrasyonun ortadan kalktığı, çöküşün yaşandığı bu trajedi de Antigone tecrübesini aktaramaz, çünkü hem nesli devam etmez hem konuşması
engellenir; Kreon’da aktarım yapamaz, çünkü daha aktaracak tecrübesi
yoktur, yasasını yeni icat etmiştir. Tam da bu noktada Butler’ ın sorusu
yankılanır; “Antigone’un hayatta kalabileceği bir dünya nasıl olurdu ya da
olabilirdi?” (Reddy, 2004) diye. Yaşamaya devam ettiği bir dünyada Antigone, Antigone kalabilir miydi?
Kendi çıkarımlarımız doğrultusunda, sınır bekçisi bir model olarak Antigone’un yaşadığı bir dünya için ilk elden söylenebilecekler şunlar olabilir:
Burada bir sınır var diyen, bunu nereden geldiği bilinmeyen bir yasaya
bağlayan, hiçbir çıkarı öncelemeyen, edimini sessizce gerçekleştiren, itiraf gerektiğinde mertçe söyleyen, ölümü ölümsüzlüğe geçiş olarak gören
bir figürün dünyası olacak türden bir dünyadır bahsi geçen.
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Hölderlin’le bitirelim:

Biz o mutlu birliği kelimenin tam anlamıyla Varlığı (Das Sein)
kaybetmişiz. Ona erişmemiz, onu elde etmemiz içinde önce
kaybetmemiz gerekiyordu.
Dünyanın o barışçı han kai pan’ından zorla ayrılıp uzaklaşıyor ve aynı şeyi bu kez de kendimiz kurmaya çabalıyoruz. Tabiatla bozuşmuşuz.

Vaktiyle, kanımızca, tek bir varlık olan şey şimdi kendi kendisiyle boğuşuyor, efendilik ve kölelik iki tarafın arasında yer
değiştirmekte,
Bazen dünyayı her şey kendimizi hiç, bazen kendimiz her şeyiz de dünya hiç imiş sanıyoruz (Hölderlin, 1965, s.112).
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ANTİGONE VE “YAŞAM DÖNGÜSÜ”
Zeynep GÖKGÖZ1

Öz: Body Worlds - Yaşam Döngüsü sergisi 2010’dan bu yana üç kez ülkemizi ziyaret
etmiş bir bilim (?) sergisidir. Bu çalışma ile yapılmak istenen, Antigone’ nin kardeşinin bedenini toprakla buluşturmak için ısrarına eğilmek ve bu eylemde ısrarın, ölü
bedenlerin toprakla buluşmasını engelleyen “Body Worlds” sergisi kapsamında bize
ne gibi açılımlar sağlayabileceğine göz atmaktır.
Anahtar Kelimeler: Antigone, Body Worlds, etik, rıza, teşhir

ANTIGONE AND “THE CYCLE OF LIFE”

Abstract: Body Worlds – The Cycle of Life is a science exhibition that has visited our
country three times since 2010. The aim of this work is to put emphasis on Antigone’s
insistence in having her brother buried, and through this act to show us how insistence can bring new perspectives on the matter in an exhibition where the dead are
denied of burial.
Keywords: Antigone, Body Worlds, ethic, consent, exposure
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1. Giriş
Body Worlds- Yaşam Döngüsü sergisi 2010’dan bu yana üç kez ülkemizi
ziyaret etmiş bir bilim sergisidir.2 Alman bilim adamı Gunther von Hagens’in kendi bulup geliştirdiği plastinasyon tekniği ile ölü insan bedenlerini çürümez hale getirip sergilediği bu etkinlikler dünyanın pek çok ülkesini defalarca dolaşmış ve üzerine farklı tartışmalar gündeme gelmiştir.
Eğitim amaçlı mı, gösteri amaçlı mı yapıldığı, rıza, teşhir, cesetlerin temini
ve istismarı gibi mevzular sıklıkla ele alınan konulardandır. Bu çalışma
ile yapılmak istenen eyleyen, seyr eyleyen, seyr edilen üçgeninde ölü bedenleri rahatlıkla seyr eyleyebilmenin amilleri üzerinde durmak, varlıkla
temasımızın sıfırlandığı noktada Heidegger’ in varlığa en yakın metinler
olarak yorumladığı efsanelerin kahramanlarının yardımını alarak sıfırlananın ya da aşılanın ne olduğunun peşine düşmektir.
Bu çalışma ile yapılmak istenen, Antigone’nin kardeşinin bedenini toprakla buluşturmak için neden bu kadar ısrar ettiğine eğilmek ve bu eylemde ısrarın, üzerinde durduğumuz sergi kapsamında bize ne gibi açılımlar sağlayabileceğine göz atmaktır.
2. Kreon ve Von Hagens

Antigone Thebai tahtında oturan dayısı Kreon’un, isyan ettiği gerekçesi
ile kardeşi Polynekhes’in cesedinin gömülmesine izin vermeme/teşhir
etme şeklinde kestiği cezayı doğru bulmaz, verilen cezaya muhalefet
ederek cesedi gömme eyleminde ısrar eder. Devlet buyruğuna karşı geleneksel ritüellerin bir savunusunu yapan Antigone aslında muhafazakâr
bir tavır gösterir. Yasaya karşı çıkışı ilahi yasanın uğrunadır. Hatta erkek
kardeşi Polynekhes’i gömme işlemini iki kez üst üste gerçekleştirerek ısrarını sürdürür ve bu uğurda ölümü göze alır, kız kardeşi İsmene’e şunları
söyler: “Bırak da bu çılgınlığım yüzünden başım belaya girsin, onurlu bir
ölümle ölmemek daha çok korkutuyor beni” (Sophokles, 2014, s. 5) Çünkü Antigone için: “Toprağın üstündekilerden çok altındakileri memnun
etmeliyim sonsuza dek onlarla kalacağıma göre” (Sophokles, 2014, s. 4).
Antigone ölümünün inisiyatifini kendi eline almaktadır. Böylelikle insani
yasayı hükümsüzleştirmektedir. Ve bunu bir ölü uğruna yapmaktadır. Kardeşinin bedenini toprakla buluştururken bedenin sadece kurtlardan ve
kuşlardan korunması ya da kardeşinin yasını Tanrıların hoşuna gidecek
şekilde usule uygun yapmayı amaçlamasının ötesinde Antigone kardeşinin bedenini insanların bakışından korumayı da amaç edinmektedir. Kreon’un verdiği cezanın nihai sonucu insanın kendi bedenini ölü veya diri
nesneleştirmesine yol açtığından, Antigone sanki bir kâhin gibi olacakları gören bir figür olarak sınır bekçiliğini üstlenecektir. Sadece nereden
2
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geldiğini bilmese de sadakat gösterdiği yasa uğruna değildir mücadelesi,
olacakları öngörmenin getirdiği, aşılan sınırın sebebiyet vereceklerine
dair korkusudur, ısrarı ve itirazı bunadır. Ölü bedenler üzerinden kurulan
iktidar, sergiyi ve trajediyi yan yana getirmemizi sağlar.
Antigone bağlamında sergiyi düşündüğümüzde birkaç hat üzerinden
benzerlikler dikkat çekicidir:
1. Kreon gibi Von Hagens de cesetlerin toprakla buluşmasına engel olmaktadır.
2. İkisi de sadece toprakla buluşmayı engellemezler aynı zamanda cesetleri bakışa maruz bırakırlar.
3. Kreon gibi Von Hagens de bu eylemi ibret maksadıyla gerçekleştirir.
Bu üç madde, eylemlerinin benzerliğini görünür kılmakta ise de bambaşka varlık düzlemlerine referans vermektedirler. Kreon’un eylemi devlet
yasasını yani kendi yasasını geçerli kılmaya yöneliktir. Van Hagens ise cesetlerin gömülmesini bilimsel bir etkinlik uğruna gerçekleştirmektedir.
Kreon’un toprağa gömülmeyi engellemesi ceza amaçlıdır, ölüye saygıya
izin vermez. Serginin ise tabiatı icabı cesetleri görünür kılması şarttır.
Kreon’un ibret alınmasını istemesi hem cezayı devam ettirmek hem de
cezanın örnek teşkil etmesini arzulamasındandır. Serginin ibret olması
ise “insanın kendiyle karşı karşıya kalmasını sağlayan unutulmaz bir deneyim ortaya koyuyor” olmasındadır. Ölüm artık bir deneyim nesnesidir,
Kreon için tanrıların elinden alarak yasanın nesnesi haline getirdiği Polynekhes’in ölü bedeni üzerinden yaptığının devamıdır sanki yaşananlar.
Kreon cezayı keserken nasıl diğer insanların ibret almasını da amaçlıyorsa, sergiyi eyleyen Von Hagens de sergiyi seyr eyleyenlerin ibret almalarını talep etmektedir. İnsanın içi ile dışı arasındaki sınırı/deriyi kaldırıp
“iç”i görünür kılarak ‘ibret’lik bir ‘nesne’ye dönüştüren Von Hagens, ikinci
sınır ihlalini de Kreon’ a denk şekilde cesetlerin toprağın altına gömülmeme erkini nereden geldiği bilinmeyen bir şekilde elinde tutarak gerçekleştirmektedir. Antigone’ nin isyanının bu kadar büyük olmasının sebebi de sınırı geçme ve nereden meşruiyetini aldığı bilinmeyen erktir. Ona
göre Kreon yasasını kendi/yeni icat etmiştir.
Yine yasasını kendi icat eden bir bilim adamı karşımızdadır. Çünkü sergilediklerini bir sanat etkinliğinin nadide parçaları olarak mı, bilimsel
bir etkinliğin gözlem nesneleri olarak mı değerlendirmeliyiz hususunda
aradan konuşur. Dr. Gunther Von Hagens tarafından cesetlerin tıp eğitimi
amacıyla korunması için icat edilen bir işlem olan plastinasyon sürecinde
ilk olarak su ve çözülebilir yağlar, aseton banyosu ile eritilerek vücuttan
atılır. Bir vakum oluşturularak sıvı polimerlerin hücrelere girişi sağlanır.
Bu emdirme işleminden sonra hala esnek olan vücut istenildiği şekilde
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konumlandırılır ve sabitlenir. Bedenler, istenilen pozlarda sabitlendikten
sonra gaz, ısı veya ışıkla sertleştirilerek bozulmaya karşı direnç oluşturulur. Bu bedenler tekniğin sağladığı imkanlarla sonuna kadar estetize
edilir ama Hagens’in vurgusu “kasları, damarları ve organları yaşayan
vücudun içinde olduğu halde, yani bozulmamış haliyle sergilemek ve sağlıklı organlar ile sağlıksız organların arasındaki farkın açıkça görülmesini
sağlamaktır. Bu şekilde kendine gri bir alan belirlediğinden bilim sergisi
veya sanat sergisi oluşuna getirilecek itirazlar için kaçış noktası bulmuş
olur. Sergi hem o hem bu, ne o ne bu denilebilecek bir ara alandan konuşmaktadır. Çünkü ne sanattaki temsil mekanizmalarının işlediğini görürüz
ne de bilimsel etkinliklerde görülmeyen estetik gösteri boyutunun eklenmesiyle taşındığı yer tatmin edicidir. Bu durum sergiyi iki alana eklemlememizi de zorlaştırıyor. Sergi kapsamında icat edilen bir kelime, durumu
gayet iyi özetliyor: «edutainment» Yani eğitim eğlence arası bir gösteri
maruz kaldığımız.3
Hem sanat hem bilim olan ve ikisi de olmayan bu sergi iki alan arası bir sınırdan seslenmesiyle tekinsiz sıfatını hakeder. Zaten gücünü de bu müphemlikten alır. Üzerine ne söylenilmek istenilse kaçış alanları ustalıklı bir
şekilde yaratılmıştır. Bu da Zygmunt Bauman’ın “Parçalanmış Hayat”ta geçen şu cümlelerini hatırlamamıza sebep oluyor:
Ahlaki seçimlerin en uç örnekleri haricindeki durumlarda olduğu gibi, hala doğru ile zaten yanlış arasındaki bütün sınırlar çok ince ve neredeyse tamamen tartışmalıdır. Yani, hızla
çoğalan araçlar gittikçe hayatın daha fazla bölgesini soruna
dönüştürerek, üstünlük/haklılık iddiası güdüsü ile güdülenen bireysel özgürlük tarafından fethedilecek çözümler ve sınırlar için yaygara kopardıkça gri bölgeler, müphem durumlar ve kesinlikle haklı çözümü olmayan ahlaki ikilemler de
artıyor. Aynı şekilde özen kılığına giren zalimlik ve kendisini
şefkat olarak sunan şiddet de artıyor (Bauman, 2001, s.213)

Sergiyi “özen kılığına giren zalimlik” ve “kendisini şefkat olarak sunan
şiddet” üzerinden düşünmek mümkün gözüküyor. Neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamamız için ulaşılabilen tanımlar içerisinde en kapsamlı
çerçeveyi sunan bir tanım Yves Micaud ‘nun ‘Şiddet’ isimli kitabından;
“Bir karşılıklı ilişkiler ortamında taraflardan birinin veya birkaçının doğ3
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Bilim adamının iki alandan da pay almak istediğini destekleyen bir diğer motif ise
şapkasıdır. Başındaki siyah şapkasını Rembrandt’ın ‘Anatomi Dersi’ resminde kadavra
başındaki bilim adamı Dr. Tulp’ tan ödünç aldığını söylediğini görürüz. Bu paragrafta
geçen tüm bu bilgiler ve plastinasyon tekniğinin aşamaları için yukarıda adı geçen
sitenin şu alt sekmelerine bakılabilir;
https://bodyworlds.com/plastination/gunther-von-hagens/
https://bodyworlds.com/plastination/plastination-technique/
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rudan veya dolaylı, toplu veya dağınık olarak, diğerlerinin veya birkaçının
bedensel bütünlüğüne veya törel (ahlaki, moral, manevi) bütünlüğüne
veya mallarına veya simgesel ve kültürel değerlerine, oranı ne olursa olsun zarar verecek şekilde davranmasıdır” (Micaud, 1991, s. 11).
Şiddet tanımının aklımıza gelmesi serginin, insanlık için faydanın esas
alındığı ne kadar vurgulansa da bir zararı içermesinden. Zarar bedenlerin rıza ile alınıp alınmaması, ırk tartışmalarının ötesinde –çünkü ölü bedenler kişilik hakları içinde devre dışıdır- izleyenlere verdiği zarar. Çünkü
trajedide de sergide de cesedin teşhirine maruz kalanların bedensel ve
moral bütünlüğüne, simgesel ve de kültürel birliğine zarar verilmektedir.
Bedenlere zaten zarar verilmiştir. Trajedide bu durum cezalandırma hanesine yazılıdır. Sergi özelinde ise teşhir edilen nedir, ölü insan bedeni,
ama derisinden sıyrılmış bedeni. “Bedenin varoluşu için gerek duyulan
içerisi kadar dışarısı da bedenin kurucu öğesidir; bedenin varoluşu, zaten ancak içerisi ile dışarısını giysileyen bir ten sayesinde beden olarak
tanımlanabilmiştir” (Sayın, 2009, sf.243).
O zaman ten aradan çekildiğinde, sınır kalktığında, bütünlük bozulduğunda kalana ne diyeceğiz? ‘Yüzeyin altındaki büyüleyicilik’ ya da ‘cildinizin
altındaki gizemi keşfedin’ vurguları aslında neye çağrıdır?
3. Özne mi, Nesne mi?

Yapılan, insanın gizemi denen şeyi derinin altına indirgemek ve büyüleyiciliği kasta, damarda, organda veya şimdi çalışmayan sistemde aramak.
Bütün bu teşhir, teşrih ve açık etmeler insanın insana dair algısını aptallaştırıyor. Tam da aydınlanma dönemi ruhu geri çağrılıyor: ‘doğada gizli
saklı bir şey kalmayacak, her şey en ince ayrıntısına kadar ortaya dökülecek.’ Gelinen nokta pornografinin en son noktası denilebilir mi? Duyuları
gitgide körelten, baktığı üzerinde denetim sahibi imiş hissi yaratan ama
denetime tâbi olunan bir bakış.
Özne olan ile nesne olanın belirleniminde kimin neye baktığı, bakışın iktidarını kimin elinde tuttuğu önemlidir. Sergide hem sergileme tekniklerinin hem de klinik bakışın gerektirdiği üstten bakışın üst üste bindirildiği görülür. Vaat edilen en ince ayrıntısına kadar gözlem yapabilmenizdir
ama mekâna adım attığınız andan itibaren size nasıl bakacağınızın paketi de birlikte sunulur. Bu şekilde seyircinin bakışının yönlendirilmesi
ile kendisi de nesneleşir. Bakış bir ilişki biçimidir ama ne gördüğünü bilmeyen, bir gösteriye katılan izleyici de serginin bir nesnesi haline gelir,
ilişki bozulur. Gördükleri üzerine sorular sormaz sadece hayret eder. Bir
anlamda iktidar seyirlik nesnenin elindedir, yani sergiyi gerçekleştirenin.
Pierre Bourdieu’nun Outline of a Theory of Practice’de yer verdiği gözlemi
aydınlatıcıdır:
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Nesnelcilik, toplumsal dünyayı, eylemde bir ‘bakış açısını’
benimseyen, gözlemek için sırtına yaslanan ve nesneyle ilişki
ilkesini nesneye dönüştürerek bunu sadece, bütün etkileşimlerin sembolik değiş-tokuşlara indirgendiği bilişi hedefleyen
bir bütünlük olarak gören bir gözlemciye sunulan bir gösteri
olarak tasarlar. Bu bakış açısı, toplumsal yapıdaki yüksek kademelerle sağlanır, oradan bakıldığında toplumsal dünya bir
temsil (hem idealist felsefe anlamında hem de resimde veya
tiyatroda kullanıldığı anlamda) gibi gözükür; orada pratikler
artık ‘icraattan’, sahne parçalarından, birçoğunun gösterisinden ya da planların yürütülmesinden öte bir şey değildir”
(Fabian, 1999, s. 179).

Dağılan ve parçalanan beden ve kimliklerle her şeyin gösteriye dönüştüğü,
tek tamamlanmayı sağlayan âmilin bakılma/tanınma siyasetine dönüştüğü bir çağda bu tip sergiler neye ve niye baktığını bilmeyen insanların,
görüntü bolluğu içinde edilgenleşmesine, böylelikle büyük söylemlerle
sunulan gösterilerin içinin boşluğunun fark edilmemesine, hayatına dair
inisiyatiflerini başkalarına devretmelerine, bu şekilde sorumluluk da
yüklenilmediğinden vicdanların da buharlaşmasına yol açmaktadır.
Kreon’un bakış açısının aynısı Von Hagens’de de yankılanır. Projelendirme veya sahneleme pratiği tebaayı –ölü olsun diri olsun- tebaayı veya sergilenenleri ve hatta seyreyleyenleri de içine alacak şekilde nesneleştirir.
İktidarın bakışı ile klinik bakış aynılaşır. Baktığı şey üzerinde kendini hak
sahibi görür. Michel Foucault’nun, Kliniğin Doğuşu kitabında kadavralar
üzerinden anatomik çalışmalara izin verilmesine dair yaptığı alıntı, nereye kadar sınırların genişletileceğine bir örnektir: “Kendi meşalesini uygar
halkların orta yerine taşıyan felsefenin, insan bedeninin cansız kalıntılarına araştırmacı bir bakış yöneltmesine nihayet izin verilmiş ve daha dün
kurtçukların değersiz yemi olan bu kalıntılar, en faydalı hakikatlerin verimli kaynağı haline gelmiştir” (Foucault, 2016, s.161).
Foucault 1817 tarihli metnin devamına kendi görüşünü ekler: “Kadavranın katışıksız dönüşümü, donuk bir saygının çürümeye, yıkımın karanlık
çalışmasına mahkûm ettiği kadavra, yalnızca açıklamak amacıyla bozucu olan davranışın cesaretinde, hakikatin biçimlerindeki en açık an olur.
Larvanın biçimlenerek dönüştüğü yerden artık bilgi oluşmaktadır” (Foucault, 2016, s. 161). Hayatın Değeri’ nde yer alan cümlelerle alıntıladıklarımız çok benzerdir:
Sormamız gereken soru, bizim ölüler için ne yapabileceğimizden çok, onların insanlık için neler yapabileceğidir. Bir
başka deyişle biz canlılar, ölümü ya da kişi olma halinin sona
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ermesini, başkalarına yardımcı olmak için benzersiz bir fırsat
olarak görmeliyiz. Üstelik diğer insanlara, kişisel hiçbir bedel
ödemeksizin, neredeyse paha biçilmez değerde, muazzam bir
yarar sağlama fırsatıdır bu (Harris, 1998, s. 300).

Değerin neredeliğinin çağdaş kent üzerinden soruşturulduğu bir yazı bize
ipucu veriyor: “Bu gözden kaybolan benlik arayışında fiziksel beden merkezi bir simge oluyor; mide, bağırsaklar ve üreme organlarına, kıymetli
benliğin taşındığı damarlar olarak büyük değer veriliyor” (Raban, 1988,
s.174) Von Hagens de bu değerin peşinden gitmektedir. Hem de tüm simülasyon ve bilgisayar modellemeleri gibi teknik gelişmeleri/imkanları
kullanabilecekken bunu yapmaz. Peki bu ısrarı niyedir?
4. Ölüm ve Yaşam

Ruh bedenden sökülüp alınınca bedeniyle baş başa kalır insan, artık onu
kimseye kaptırmaz mülkiyetini ele geçirir. Ama değerinden de olmak istemez. Hayatın Değeri kitabında kişi nedir sorusuna: “Kişi kendisine değer
verebilen bir varlıktır” (Harris, 1998, s. 41), cevabı getirilir. Ardından ne
zaman o özel değere sahip olmaya başlarız ve sahip olmaktan çıkarız, sorusu sorulur.
Burada kürtaj ve ötenazi tartışmalarında karşımıza çıkan hayatın ne zaman başladığı ve sona erdiği sorularından farklı bir soru ile karşı karşıyayızdır. Sorunun cevabı, var olmaya değer verme kapasitesine sahip olmak,
geleceği yaşama isteğini duymak ve neyi istediğinin farkında olmak şeklinde verilir.
Bu şekilde kişi tanımlarına itiraz, İnsan Döllenmesi ve Embriyolojisi Soruşturma Kurulu Başkanı (1983) Mary Warnock’ tan gelir: “En iyisi «kişi»
kavramını tümüyle tartışmadan çıkarmalıyız. Bu kavram hem gereksiz
hem de kafa karıştırıcıdır… O bir kişi midir? sorusu, ona yapmak istediğim her şeyi yapabilir miyim, diye sormanın diğer türünden başka bir şey
değildir” (Harris, 1998, s. 47).
Kürtaj olsun, ötenazi olsun, ‘kişi’ üzerine getirilen tanımlar da olsun elimiz kolumuz bağlıdır, çünkü bizim çalışma kapsamımıza giren -ölüm sonrası- değerlendirme alanlarına dâhil değildir. Ölü bedenler kişi olmaktan
çıkışlarıyla “yapılmak istenen her ne ise yapılacak birer nesne” ye dönüşmüşlerdir zaten. Tartışmalar yaşamın ne zaman başlayacağı ve bittiği
üzerinedir. Buna karar verecek komisyonlar oluşturulur. Ölümden sonra
bedenin kutsallığı etik tartışmalarında yerini bulmaz. Sadece kadavra temininin yasal prosedürlerinin izini sürebiliriz ki o da hukukun alanına
girer. Ölünün yaşayan için pragmatik yararıdır esas olan.
Kişi olmanın kendi varoluşuna değer vermekle eşitlenmesi insanın ölüm
sonrasını düşünmesini diskalifiye eder. Ölüm aşayanın hayatında yer
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almamalıdır ki mutluluğa endeksli yaşam zarar görmesin. Sadece ölüm
sonrası değil başlangıca ve sona dair tespitler de aynı pratik hesaplar yüzünden güçleşir. Zaten duruma göre kararın onandığı bir ortamda işe gelen de bu gözükmektedir.
Organ nakli, kiralık annelik, hayat kadınlığı, hatta kölelik gibi durumların
her biri beden üzerinden istifadenin sağlandığı, istifadenin paraya çevrildiği durumlara örnektir. Bedenin mülkiyeti ele geçirilince merkez kavram
“rıza” olur. Baskı olmadığı müddetçe gösterilen rıza her zoru halleder.
Biliyoruz ki sergi için gereken beden temininde sadece rıza gözetilerek yapılan bağışlarla çark dönmemektedir, Çin’ den özel olarak -Made
in China- ucuz hammadde temini yapılmaktadır. Yalnız tartışmalar ölen
ya da infaz edilen mahkumların üzerinden değil, karaborsa temin edilip
edilmedikleri, kendi ırklarına aykırı şekilde yerleştirilen takma gözlerle
beyaz insana yapılan atfın meşruluğu veya Von Hagens’ in bilimsel bir etkinliği gösteriye dönüştürmesinden duyulan rahatsızlık gibi tali konular
üzerindendir. Etik tartışmalar bahsi geçen mevzular üzerindendir. Etik
bir şeyin etiği olarak mutabakat esaslıdır, pragmatik amaçlara hizmet
eder. Artık etik Badio’nun tespitiyle gerçek içeriği ölüme karar vermekten
ibaret kalan bir iyi yaşama etiğidir, iyi yaşama da fayda esaslıdır, bu yüzden ölüme yer yoktur:
Etik, insanı kötü olmayanla ve dolayısıyla mutluluk ve yaşamla tanımladığı için ölüm karşısında hem büyülenir hem
de onu düşünceye kaydetmeyi beceremez. Bu ödün sonucunda, ölümün kendisi, mümkün olduğunca gizli bir seyirlik
gösteri haline, salt bir yok oluş haline dönüştürülür; böylece yaşayanlar kendinden memnun cehalete dayalı kuruntulu alışkanlıklarının ölüm tarafından bozulmayacağını umma
hakkını korurlar. Nitekim etik söylem hem kadercidir hem de
kararlı bir biçimde gayri tirajiktir: Ölümü kendi haline bırakır, onun karşısına bir direnişin Ölümsüzünü çıkarmaz (Badiou, 2006, s. 47).

Kendi “aks”ine bakış, dışa takılıp kalmışsa kibre; “aks”edenlerin tümünü
içerene ve içre yönelmiş ise tefekküre yol açar. Von Hagens’ in tefekkür
vaadi birinci düzlemden ikinci düzleme geçiş yapmaz, yapamaz. Bunu nasıl iddia edebiliyoruz, ziyaretçi defterlerinden. Yazılanlar Von Hagens’ in
işaret ettiği aydınlanma ve tefekkür vaadinin4 karşılığının nasıl gerçekleştiğini görmek açısından önemli veriler sunmaktadır. Defterler sigara
4
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“I hope for the exhibitions to be places of enlightenment and contemplation, even of
philosophical and religious self recognition, and open to interpretation regardless of
the background and philosophy of life of the viewer.” G. von Hagens
https://bodyworlds.com/plastination/gunther-von-hagens/

I N T E R N AT I O N A L S Y M P O S I U M o n M Y T H O L O G Y
2 - 5 m a y 2 0 1 9 / A R DA H A N U N I V E R S I T Y

içmenin ciğerlerinde yapacağı tahrifatı görerek “aydınlanan”, obezitenin
bedeni nasıl deforme ettiğini “tefekkür ederek” sağlıklı yaşam kararı alan
kişilerin hikâyeleri ile doludur. İnsanoğlunun hep talep ettiği mucize ihtiyacı da bu şekilde giderilmiş olur. Yaşamın sadece iyi yaşama indirgendiği
bunun da ölü bedenlere bakılarak sağlandığı, neye baktığının farkında olmayan, bir nevi gözlerin önündekini görmeye yetmediği, böylelikle en son
düşünülen hatta hiç düşünülmeyen şeyin ölüm olduğu bir sergidir “Yaşam Döngüsü”. Hagens şunun farkındadır: “Çerçeve içine alınan dehşet,
etkisini yitirmiş dehşettir” (Kearney, 2012, s. 162). Ölü bedenler üzerine
inşa edilen ama ölümün yer almadığı sergi, ölümden kaçışın da geldiği
son noktadır: Ölüm mü hani nerede?
5. Sonuç

Oysa Antigone efsanesinin merkez teması ölüm tüm çıplaklığı ve gerçekliği ile ortadaydı/oradaydı. Ve hatta ne kadar çatışsalar da Antigone ve
Kreon Polynekhes’in ölümü ile ilgili aynı varlık düzleminden konuşmaktaydılar. Çatallanma kendilerinden sonra gerçekleşecekti. Şöyle ki Antigone’nin kardeşini onurlandırma isteği veya Kreon’un ölümle yetinmeyip
gömmeme şeklinde kestiği ceza ikisi de aslında ölümün bir son olarak
görülmediğine işaret etmez mi? Antigone ölüyü rahat bırakmaktan bahseder, Kreon’u ise ölüyü cezalandırmakla suçlar: “Şiddettir inadın bedeli,
ölüyü rahat bırak, cesetle uğraşma. Yiğitlik midir bir ölüyü tekrar öldürmek?” (Sophokles, 2014, s. 40). Sembolik düzlemin ötesinde onurlandırma da ceza da ölü beden üzerinden devam ediyor gözükse de ikisinin de
Polynekhes’i sadece yaşamdan arta kalan bir bedene indirgemediklerinin
bir göstergesidir bu sözler.
Bugün ise yaşamı bitince insana, insan tanımına ne olur, sorulmaz. Kişilik hakları bazında verilen kişi nedir tanımlarının, yaşamın başlangıç ve
sonuna ilişkin olması asli soruların kaçırılmasına sebep oluyor gözükmektedir. Antigone’nin ısrarının ne için olduğunu yeniden düşünmeliyiz.
Çünkü Antigone’nin ısrarında öne çıkan şahit olduğu şiddete karşılık tamamen gömme eylemini gerçekleştiremese de kardeşinin üzerine birkaç
avuç toprak atarak ona şefkatini göstermektir. Nöbetçi anlatır:
Boğuk bir sesle, yuvasını yavrularından öksüz bulmuş kanadı
kırık kuş misali ağlıyordu. Cesedin üstünü açık görünce yürek
paralayıcı çığlıklar atarak dövünmeye, bunu yapanlara ağır
beddualar okumaya başladı. Elleriyle ufalanmış kuru toprak
taşıdı ve dövme bakır bir testiden üç kez kutsal su serpti ölüye büyük özenle” (Sophokles, 2014, s. 17).

Şiddeti böylece bertaraf etmek ister. Biz ise seyirlik ölü bedenlere aynı
şefkati gösteremeyiz, çünkü onlar sergi alanına taşınarak şefkat alanın971
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dan çıkarılmışlar, çerçeve içine alınmışlardır. Ve bir yaşam döngüsüne
hapsedilmişlerdir.
Antigone kelime anlamı ile yaşam/dünya/aile/soy olmayan. Çocuğu olamayacağı, nesli devam etmeyeceği ya da eylemi ile yaşamdan vazgeçip
ölümü buyur ettiği için. Yaşamda bir kesiğin karşılığı. Sergi ise “yaşam
döngüsü” adını almakta ve hiç kesintisiz sonsuz yaşama atıf yapmakta.
Ölüm korkusunun geldiği son nokta. Neden, çünkü bedenler hiç çürümez
ve varolmaya devam eder. İnsanların duyduğu hayranlık, serginin ölümsüzlük ve sonsuzluk vaadini gerçekleştirdiği yanılsamasıyla ilişkili diyebilir miyiz? Öyle ki “Teknik olarak, ölebileceğimizi kabul ediyoruz, kendi yakınlarımızı sefaletten korumak için yaşam sigortaları yaptırıyoruz. Fakat
gerçekten, en derinlerimizde, ölümlü olmadığımızı hissediyoruz.” (Aries
2007, s. 95)
Nasıl ki Kreon, ilahi yasasının karşısına devlet yasasını çıkarmaya ve bunun sürekliliğini sağlamaya çalışıyorsa, Hagens de ölümün belirsizliğine
ve hatta korkunçluğuna karşılık yaşamın yasasını çıkarıyor ve sürekliliğini olumluyor. Böylece onu kavranamaz olmaktan çıkarıp sergileyerek
yaşayanların bakışına sunuyor ve yaşamın nesnesi haline getiriyor. Hegel’in Kreon için sarfettiği şu cümleleri sergi mekanına taşıdığımızda hiç
de eğreti durmuyor: “…ve bu ceset ona yaraşan öğesel bireyselliğe (toprağa) geri verilmeyerek bilinçsiz evrenselliğe yükseltilmez tersine toprağın üzerinde edimsellik alanında kalır” (Hegel, 1986, s. 290). Evrenselliğe
geçişten mahrum bırakılır. Bu duruma maruz kalan için Hegel “hakkı çiğnenmiş olan ölü” tabirini kullanır.
Artık hiçbir değer taşımayan ve de bu dünyaya yazgılı “şey” in nesneleştirilerek kalıcı hale getirilmesi ve böylelikle sağlanan sonsuzluk ve ölümsüzlük isteğinin “bedenleşmiş” hali diyebileceğimiz sergi, yarattığı yanılgı
ile yaşam döngüsünde hiçbir kesintiye yer vermiyor. Serginin bu yüzden
diğer hayranlık verici tarafı, bakışa maruz kalmanın utanç vericiliğinin
yerine geçen görülme arzusunun da tatmininin sağlanmasıdır. Sergiye
bedenlerini bağışlayanların sonsuza kadar seyir edilebileceklerine duydukları isteklilik. Kişinin değeri kendine verdiği değer olunca ve kişi bunu
başkalarının verdiği değere endeksleyince, başkalarının bakışı da bu değeri arttıran en önemli parametre haline gelmiş oluyor. Ve sergi bunun
garantörü oluyor.
O zaman sorumuz şu: Antigone’nin şefkati ve Kreon’un verdiği cezanın
büyüklüğünü farketmesiyle yaşadığı pişmanlığı üzerinden ölü bedenlere/
ölüme bakışımızı çerçeve dışına taşımamız “yaşamımız”ı çekilmez mi kılar, yoksa bizi yeni bir varlık anlayışına mı taşır?
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